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الأولىالمسيحيشاستكشاف

مقكمش

كجف:وهيسنواتعسمرةمنذطرحتهاأسئلةعلىيجيبأنالكتابهذايحاول

الاسلامعلماءمنأسمعهماوهل؟والثالثالثانيوالأولالقرنفيالمسيحيةكانت

عليهالمسيحلديانةتحريفهناككانوإذا؟المسيحيةالديانةوتحريفتغييرعن!يح

تمييزيمكنضاوكيف؟السلامعليهللمسيحالصحيحةالديانةعلىاهدشوبقيةفهلمالسا3

جعية؟!روبآية؟الهرطقةعنالعاقيقة

متديناوهمسلمابلمسلماباعتباريشكأدنىلدييكنلماللحظةتلكموفيالواقع

كلمةباعتبارهللقرآنالتاريخيالنقلوفي،القرآنيةالضظريةحولالكريمللقرآنوحافظا

لافهوالدوغمائيالايمانمجالفيصحإنالمعتاقدهذاأنليتبينماسرعانلكن.الله

"أنإلىيرجعطمسنتوماسوضحكماوالسبب.الموضوعيالعلميالمجالفييصح

إثباتإلىتحشاجلنصوصناوظينعةيؤكدللماضيرواياتهيالكتابحكاياتأنافتراض

هذامعنىو.(11صفحة6002،)طمسنوضوحا"أكزأخرىوظائفمحعتتنافسعند!ا

بطابعهامنفردةالديفيةالصاريخيةللأحداثبروايتهاتعدلمالقرآننصوصكونالكلام

فصارت.أوسعمعرفيةوحاقولااخرىمجالاتتزاحمبدأتولكنهاالصرفالإيماني

العلميللتأكدالتاريخيللإثباتتخضعآنفعليهاوبالتالي،أخرىوظيفةلنفسهاتتخذ

به.لناتبوحالتيالمعلوماتمنوالماديالموضوعي

لم-فإنيالآنإلى9921سنة-منذالماتدشللكتابدراس!يمنالرغموعلىإني

مكانة!ريمبنعيسىللمسيحأنوبما.السلامعليهالمسيحعنالقانونيةبالروايةيوماأقتخع

العزمأوليمنوهوحدأقصىإلىقفميتهسبيلفيضحىشخصاباعتبارهقلبيفيخاصة

فيعنهانبحثأنفطبيي،أجوبةإلىتحشاجالأسئلةلكونونظرا.الإسلامفيالرسلهمن

تحيزهعلىفهو.نفسهالمسيحيالتاريخولكنالاسلاميخحمل!اتلاأقوللا.التاريخبطون

المنتصرينتدوينباعتبارهالميلاديالرابعالقرناوائلفياعتمدالذيالقانونيللمعتاقد
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اللاهوتيةالحالةعلىقويةتكونأحياناواشاراتشواردعلىأبقىفقد،المنهزهـمينضد

قبله.الثلاثةالقرونخلالالمسيحيللعالموالليشورجية

الخاصاللاهوتيالفكرثمرةكانالنيقاوي،الايمانقانونأنبالذكرالجديرو!من

الآباءحاولوفد.المتصارعةالأولىالمسيحيةالجماعةحيازةتستطعلم،معيخةبكنيسة

قدوالتي،الإنجيلفيالحاسمةوالناقاطالتعابيروتدقيقشرحباليونانيةكتبواالذين

هذاوفي.المتهلنةواليهوديةالهللينيالفكرتأثيرتحتوالفهمللتحريفترضتتكون

يتطلب،الكنيسةايمانفيالمتجسد""الابنالمسيحليسوعالمركزيالوضعكانالصدد

اللهبينمتوسطمخلوقمجردأنهأوإلهاهوكانإذاعما:السؤالعلىبوضوحالاجابة

والآباللهوبين؟والخليقةاللهبينالفاصلالخطهوواينالأنبيهاء؟كسائروالإنسان

منوالظاهر؟العالموبينالمتجسداللهابنالمسيحيسوعبينأو؟المسيحويسوع

السياسيوالتدخلنيقيةمجمععلىبظلالهألقىالذيالطائفيالصراعوماجرياتالتاريخ

الأساقفةدعوةفيالانتقائيةمنصاحبهماهمع،أخرىحسابعلىطائفةلصالحلقسطنطين

المصداقيةومدى،الاقضيةلهذهالتاريخيالبحثعلىبظلالهاألقتأسئلةكلها،المخالفين

المجمع.هذاقراراتاكتسبتهاالتي

للكنيسةواضحاوصارديمقراطيا.عليهالمستفتى،الخاصقانونهاللكنيسةصارلقد

الماقدس،الثالوثعقيدةأساشعلىالإنجيلفهمطريقعنفقطأنهالرابعالقرنفي

حيث.القدسوالروحالمسيحعنالمنقحالجديدالعهدإنجيلتعاليمندركأننستطغ

المسيحبينالجوهرذاتفيالواحديةناعا3حوليدوربالإيمانالاعترافمركزكان

.قدسوروحوابنكآبذاتهأعلنقدالإنجيلفياللهلأنوالله

المسيحلاهوتحولالجدلنهايةكأنهبدىوالذيالصاعدالمعتقدهذالاقىلقد

المسيحيةالطوائفجلاعترضتفقد.ذلكغيريثولالتاريخلكنواسعا!قبولاوالله

الذينوأصحابهآ!لوسطائافةخصوصا.الاقراراتحعذهعلىالمسيحيالعالمفيالأولى

منضرباالمقدسوالثالوثالجوهرفيللآبالمساويالمسيحألوهيةاعتبرواطالما
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الأولىالمسيحيشاستكشاف

وكانوا.آنذاكالرومانيالعالمفيالمنتشرةالوثنيةالشعبيةوالعقائدالأساطيرضروب

والرافعةللبشرالمؤلهةوالهلنستيةالمثرائيةبالعقيدةالثالوثلعقيدةالتشبيهدائمي

عمياقةمجادلاتنيقةمجمعدعاةمعخاضواوقد.المعبودةالآلهةمستوىإلىللقديسين

.الآبباللهعلاقتهوالمسيحلاهوتحول

الرومانيالعالمفيالمثقفةالمسيحيةالطبقاتاقناعالنياقاوياللاهوتيستطعلم

تد!لخيوبشكلسيتبلورالذيالمعتمد.حيديالتوالثالوتصيغةفيالعميقللتعقيدانظ

سيةالآريوانالمؤكدلكن.نيهقيةمجمعبعدفيماالمجا!ىمنمجموعةعبروتطوري

صاروقدلاكيف.المذاهبباقيمعهاتنمحيكادتالأوائلالرسوليينالآباءوبشهادة

المعتقدهذاصاروقبله.الرومانيةللإمبراطوريةالرسميةالديانةالزمنمنترنولاترابة

زنوبيا.الملكةعهدعلىتدمرلمملكةالرسمةالديانة

ذلكلييكونوماابداأقصدلملأنني،موغلبشكلالتفاصيلفيالدخولأشألم

أخرىزاولةمنورؤيةتحليليةإضافةتقديمأردتولكني.الموضوعجوانببكلالإحاطة

انعقادزمن،ميلادية325سنةحتىالأولىالأربعةالاقرونخلالالأولىالمسيحيةلاتضية

ومخاضات.الأولالمسيحيالتعليمعنعامةرؤيةتقديمحاولتوقد.بتركيانيقيةمجمع

فيمغربياسهامتقديموأيضا.الموضوعحولالقرآنيةالنظريةامتحانوبالتالي،تشكله

تمثهدلمالمغربيةالبيئةأنأعلمأننيمع.المسيحيةللديانةاللاهوتيوالخقدالأديانمجال

أخرىأديانوبين،للدولةالرسميالدينباعتبارهالاسلامبينالدينيةالاحتكاكاتتلكم

.الدراساتهذهلمضلالدافعيةسيعطيكانوجدلوالحالبطبيهعةوهذا.المسيحيةفيهابما

بارزاحضورااليهوديللشعبكانحيثالمغربيالاسلاميالضاتلخفيقبلمنكانكما

.السعيدةلمملكتناالعامالمشهدفيودورا،المسلمالمغربيللإنساناليوميةالحياةفي

اثرتدشاعيةنقديةدراساتبلورةفيأثراالاسلاميةاليهوديةالاحتكاكاتلتلكمفكان

وجهاتباعتبارها،الدياناتباقيعلىوانفتاحيتهمالفقهاءأشقووسعت،المغربيةالمكتبة

ككل.والوجودوالعالمبالإنسانوعلاقتهاللألوهةمغايرةنظر
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سبقتالتيواللاهوتيةالعقائديةالأنماطدراسةعلىينصتالبحثشهذاآنفا،بينتوكما

الدينيالنقدمجالداخل،تصوريفيجدامهمأمروهذا.الرسميةالمسيحيةالديانةميلاد

علىالمسيحيةوتاريخعموماالأديانلتاريختتبيخلالومنلأنني.للأديانيتوه،الاو

منأكثرمرجعيةهوالذيالقرآنوموضوعيةعلميةمدىعلىنعترضأوسنؤكدالخصوعرر،

وهذا.اللههمننزلتكماالمسيحديانةضياعيعتقدونوكلهم.مسلمنمليووسبعمائةمليار

!!الأطروحةهذهصحتإنالبثمرمنصالملايينخلاابطالالىيؤديلأنهخطيراعتاقاد

السرياللاهوتاستكشافومحاولة،التاريخيةالحاقيقةخدمة:ثانيةجهةوكن.جهةمنوهذا

تهدتزللمالطوائفهذهوانخصوصا.تلاميذهمنأوالمسيحمنالعهدالقريبةللطوائف

أنافسهمالحواريينبينكانتالتيالمتوترةللعلاقةامتدادوهو،الداخليالاضطهادمنحملة

الإنجيل.تعاليمعنخروجاالآخرالبعضاعتبرهمابعضهمقدمهالذيالتعليمسوءحول

الموحدينطائفةإلىمنتمياتاريخيااعتبرماعلىاللبسإزالة:ثالمةجهةومن

رمزابعفالمسلمينجعلهالذيآريوسالقديم!رهناوأقصد.منهموليسالمسيحيين

الاعتقادوجودلإثباثالأدلةأعناقبعفالباحثينلوىوقد.كذلكيكنولمللتوحيد

الخطأ.الرجكعلىاختيارهمفوقعالمسيحيةفيالأولىالطوائفلدىالثرآني

المسيحي.الخاريخمنعزيزةمصادرعلىنوافذيافضحالبحث:رابعةجهةومن

للحقياقةيعطيكحذا.الدينيالضعليمفيالأصيلةكتبهممنالأولونالآباءكتبهما!شاقش

.الشأناصحابعنصادرةلأنهاوالوثوقيةالمصداقيةمنآخرمعنىةيخي!اتلا

ابداءيحاولللمسيحيةالتاريخيالنقدخضموفيثحب!لاف:واخيرةخامسةجهةومن

التاريخيةالمسيحيةبينهمقارنيوضعنحوساروقد.المجالطكسذافيتداولاالأكثرالآراء

ولكيللاعتقاد،الطبهيعيللوضعالقارئيخلصلكيجدامهموهذا.القرآنيةوالمسيحية

.أخرىمصادرالىالرجوعدونالبحثمواضيعحولقناعةيبلور
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السابقشالدراسات-ب

91

والتيدراساتنا،سبقتالتيالدراساتبعضىالقارئأخيعليكأسردأنقبل

لأن.المسيحيةالهرطقاتعنليسبحثناكعوضعأنعلىأنبه.الكثيرالشيءمضهااس!تفدت

هرطقة.عداهماصارحتىالرسميأضالقانونيالايمانتحديدبعدإلاتظهرلمالهرطاقات

تبديعلكنه.البعضبعضهايبدخالميلاديالأولالقرنمنذالمتصارعةالطوائفكانتيكاان

رأسعلىالمنافسةولأنبعد.يحددلمالمرجعيالايمانقانونلأنعلمياجدوىذيصس

والتربعالفوزلهايتسنىحتىالآخرمنوالتاقليلالتطاحنإلىالفرقعادةيدفعالكنيسة

المسيح.كنيسةعرشعلى

المراجعوكلاستقصاؤها،همنايكنولمالأرطقاتعنلي!فدراستنااذن

كليا،الدراسةموضهسعفيداخلةليستالأولىالهرطقاتعناعتمدناحعاالتيوالدراسات

،الكتابهذاكتبأجلهامنالتيالمختلفةالمسيحيةلعقائدالعلميةللمادةمصادرهيبل

علىوالكشففيهانشأتالتيبيئتهاوبينبينهاالصلةاكتشافومحاولةتحليلهاقصد

.السلامعليهالمسحالسيدبشخصيةوعلاقتهاأصولها

منها:استفدتالتيالدراساتمن

التنويردار،سالمجمال:ترجمةويلتر،.!جالمسيحيةفيالهرطقةكتاب.\

.0702والنشر،للطباعة

ترجمة:،ليكوريديألفونسوالكاثوليكيللقدي!دحضهامعالأرطقاتكتاب.2

فيطاميشسيدةديرفياللبنانيةالرهبةمطبعة،الدبسالياسريوسفالخوري

ميلادية.4861،كسروانمقاطعة

الرسولي،اثناسيوسللاقدي!الآريوسيين--ضدالمسيحلألوهيةالشهادةكتاب.3

مركزالشهيد،عبدونصحيالسيد،عبدكاملصموئيل:اليونانيةعنعربها

-الاقاهرة.التكريسالاباء-بيتدراسات
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الكنىافتيشيوسللبطريرك،والتصديقالتحاققعلىالمجموعالتاريخكتاب.4

.5591،بيروت،اليسوعيينالآباءمطبعة،بطريقبنبسعيد

القرونيالجامعةللكنيسةالكتابياللاهوتيالفكر:بالثالوثالايمانكتاب.ه

ودكموراسكندرموريسعماددكتور:ترجمةتورانرر،.فلتوماس،الأولى

.7002،بناريونمكتبة،فلتسريسموجوزيف

سترسسليمكيرلسللمطران،الكنيسةآباءعندالمسيحيالفكرتارلخكتاب.6

البولسية،المكتبةمنشورات،البولسيجوزيفوالأب،فاخوريحناوالأب

كرافيذوبولوس،يوحناالروسيلاذستاذالجديد،العهدقانونتاريخكتاب.7

.4002عرطوز،جديدة،خميسعامر:ترجمة

للباحثتوفرهالتيالعلميةوالمواد،التاريخيةأهميتهاعلىالدراساتهذهوأغلب

بحوثأنهاأي.دوغمائيةمدرسيةمنطلقاتمنتنطلق،والمناقشةالتحليلأجلمن

لدىالمشكلةهيوهذه.التاريخمنوأدلةشواهدعلىلهاتبحثثمالقضيةتفترض

بهوالمقطوعالمعلومأنمع.المسلمينوغيرالمسلمينالأديانمجالفيالباحثين

العقائديةخلفيفالباحثتؤطرلمفإن،المواضيعهذهمثلفيالكاملةالموضوعيةاستحالة

إذااللهم،العلميالعملعلىسلبايؤثرلاوهذا.والفلسفعيةالأيديولوجيةخلانيةفستؤطره

السائدهوللأسفوهذامواجهتها.لتفاديالملتويةالطرقمتبنينوسرناالحقائقعارضنا

موضوعية.أكثرتكونقليلةدراساتاللهمالمجالعذافي

منها:استفدناالتيالموضوعيةالدراساتتلكمأهمومن

كبارلبعفمنلجماعيعملوعو،المسيحالسيدفيالالهتجسدأسطورةكتاب.\

والهرمينوطيقياللاححوتيإشرافتحت،العالمفيالمتحرريناللاهوتعلماء

.9851،الكويت،القلمدار،صبحينبيل:تعريب،هكجونالبروفيسورالشهير
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13الأولىالمسيحيشاستكشاف

سميرة:ترجمةويند،وإدغارنايتونلأندريه،للمسيحيةالوثنيةالأصولكتاب.2

الانسانية.للدراساتالدضليالمعهد،الزينعزمي

مكتبة،جرجسرمزي:ترجمة،تويبيأرنولددالهلينيةالحضارةتاريخكتاب.3

.3002،ةلصلأا

المتبعشت-المنهجيش

التحليلي:الوصفيالمنهج،المقنيالمخهجيالمستوىعلىالبحثهذافياعتمدت

بطريقةالمهمةالمعرفةميادينمنميدانأومعينةمجموعةولميزان،للحقائق"وصفوهو

الموادبجمعقمتاذ.(خليل،62صفحة1985،)الخطيب"وصحيحةكوضوعية

وتتعهمضاثمينهابتحليلقمتذلكبعدثممظانها،فيوردتكماوتسجيلهاالموضوعية

القضاياأهمالبهحثتضمينإلىسعيناوقد.تكويخينقديسياقفيأفكارهالمختلف

وجهاتتقريبفيوسيساهم،الموضوعفيفرقاسيحدثوتفصيلهاتفكيكهانعتقدالتي

لابحيثشيء،كلبحثهيضقنبأنالباحثإلزامإن"ارنسونيقول،المختلفةالنظر

لها،حصرلامعلوماتإلىتوصلأنهعلىيبرهنلاويذكرها،ألاكبيرةأوصغيرةيغادر

هوالمهمالمعنىوهذاالأشياء".بينالفروقتمييزإلىافتترالباحثماأنعلىيبرهنبل

هذافيالشهيرةكلماتهفمن!ل04"!ك!5/!ء//عولع!ويسليجونإليهذهبكمابالضبط

منالمناسبيختارمنفهوالحكيمأما،الحقائقيجمعالذيهوالغبيالرجل"إنالصدد:

التاريخيالمخهجاعتمدتكما.(651صفحة0802،وآخرون،،داي.ا.روبرت)بينها"

وتدويناتملاحظاتعلىتس!رو.الموروثةالدينيةوالآثارلل!نصوصالناتديوالتاشيخ

ال!خشفة.المخطوطاتترجمواالذينالباحثين

قدرالموضوعيالمنهجمعتمدا،التاريخيةللأحداثالتاريخيالتحليلاعتمدتكما

!حعينةدوغمائيةميتافيزيقاأوكرسمولوجياأفيعنبعيدابمسبباتهاالأسباببطيرمنهجوهواستطاعتي

وربه.المؤمنبينخاصةوهي،علميةفي!أمورالغيبيةالإيمانيةالأمورلأن.الموضوعاتتناولفي
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ثنايافيالبحثمواضيعفيالخاصورأييمذهبيالقارئأخيلكيظهروقد

الغالب.فيبذلكالتصريحدونوالمناقشةالتحيل

غيرالدينيةالشخصياتلبعفرتقديسيفيالمسيحيالقارئأخي!شكوأعتذر

فيقانونيكمذهبالألوهيبالمذكصبأعترفلاقبكمنبيختوكمالأنني،(الأرثوذكسي!ة)1

الكناضجميعبينموحدللإيمانقانونوجودلعدم.ميلادية325سنةنيقيةمجمعقبلمافمرة

الموروثبالإنجيلفيهايكرزالتيجماعتهلهدينيازعيماباعتبارهاحترامهلهعنديفالكل.آنذاك

الهرطوقي.منالقانونيسيضضححيثنيقيةمجمعزمنحتىبينهمفرقلا.الرسلعن

الجثفي""نحنللجمعالمتكلمضميرطغيانأيضاستلاحظ،الاقارئأخيلعلك

نأخطأيفهموقد.المقدمةهذهفيالآنأستخدمهالتيأنا""درع!ملاالمتكلمضميربدل

مبرر.غيراستعلاءأوخيلاءعلىعلامةيكونقد،البحثفيالمستخدمالجمعالضمير

رسالةتعدكفية:كتابهفيايكوامبرتوالدكتوريقول.ذلكغيرالعزيزقارئيالأمرلكن

الرسالةفيتأكيدهيتمماأنيعني"نحن"استخدامأنذلك:كذلكرم!يلالأمر"دكتوراه

تقبلوأنليتقرأأنوأقصدأكتبفأنا:اجتماعيعملالكتاب.آخرونتراءفيهيشاركقد

.(691صافحة2002)ايكو،"...آراءمنعليهأطرحهالذيذلك

شخصيعهلفلأنهاالماقدمة،فيالمافردالمتكلملضميراستخداميسببعناما

لقارئييكونلاوقد،وأهميتهالموضوعهذافيللبحثالخاصةدوافيفيهاأشرح.بحت

.اجداال!خصيةالدوافعكمذهمثاركتيفيحاجةالكريم

البحثتوثيقج-طريقش

يتمتعماومع.0102ووردفيالمبرمج4!4نظامالبحثتوثيقفياستخدكحت

لاأنهأهمهامؤاخذاتعليهلكن،الاستخدامفيوسهولةديناهميكيةمنالنظامهذابه

الأرثوذكسيالمذهبالمقصودولي!.عوجذيوغيرالصشتهيمبمعنىالأرثوذكيةأوثوذكسيالأش(1)

والبروتشانتية.كالكاثوليكيةالأخرةالمسيحيةالمذاهبمتمابلفيالذقي
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كراجعةسوىالعزيزقارئيعليكفما.الكاتباسمبذكرويكتفيالبحثعنوانيظهر

البحث.نهايةوالمرجعالمصادرلائحةضمنالمعتمدالمصدرأوالمرجععنالمعلومات

نهايةاحاليتعليقفيضمنتهافقدمنها،لابدالتيالتراجموبعضالشعلياقاتعنأما

الجث.آخرإلىرجوعودونكثبعنالموضوعلماجرياتمتابعاتكونحتىالصفحة

الكتبمنأوالقرآنمنأوالماقدسالكتابمنسواءالدينيةيخعالنصوصفيما

وكذلك.ةعبالهضالنصعقبالبحثصلتفيمكانهاعلىأحيلفإني،المرجعيةالدينية

ودرجةمصدرهابينتالتيالاسلا!ميةالنبويةبعفالأحاديثمنأوردتهمافيالأمر

وجد-.-إنالمحدثينعندصحتها

البحثخطشح-نتمرح

وخاتمة.فصولوأربعةمقدكمةمن!عكوناالجثجاء

النقاطمنجملةتتضمنبدورهاوالتيالفرعيةالناقاطمنجملةيتضمنفصلوكل

عنموجزةفكرةالآنلهأقدمأنالكريمللقارئلمفيدصنيكونوقد.عنهاالمتفرعة

يديه.بينالذيالكتابهذافصولمضمون

اعطاءعلىدأبتحيث:التشكلوهمخاضاتالنيقاويةالمسيحيةالأولالفصليتناول!

بدأوكيف.الحواريينزمنفيأيالمسيحوفاةبعيدالعقائديالوضععنعامتصور

واللاهوتيةوالسجالات،الرسوليةالمجموعةفيبولسلدخوبعدالكنيسةوسطال!قاق

وأخوبطرشوالاقديسبرناباالاقديسراسهمعلىالمسيحأتباعوبينبينهدارتالتن

نأبيخت.الأورشليميينالمسيحيينوقائدالكنيسةرأسيعتموبالقديسالمسيحيسوع

بعففياللهمشيءفياليهوديالضاموسرممارسةعنيختلفوالمعشرالاثناالرسل

منهأكثروروحيأخلاقيهمغزىذاتوأكثرهاالمسيحبهاجاءالتيالتشريعيةالإصلاحات

بعدالوثنيينلتشملالمسيحيةالكرازةدائرةتوسيعبولسالقديسأرادبيضما.طقوسيمادي

دعو!ابقائهاالرسلأكثرأراد.الضالةاسرائيلبيتخراثاليهودعلىمقصورةكانتأن
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فتمد.للخدمةنافعافيهاعتقدوالأنهمالحواريينبعضىبولستبعوقداليهود،علىحصرية

واسعااطلاعاومطلعاوالنمريجيةوالعبريةاليونانيةفيبارعامثقفايهوديارجلابولسكان

زمانه.فيالسائدةالرومانيةوالقانونيةالانلسفيةوالمدراسالاسكندريةفلسفةعلى

اليهوديالناموستطبيقوالىالختانالىتدعواشريعة-الوثنيين-الىالأممييندعوة

المجضمعفيبهممرحبيكونوالماليهودلأن.وكحلةأولهمنبالفشلعليهاكصحكومدعوة

يأالجوئيميسمونهمماعلىلتكبرهمنظسا،الرعاخالهمجمنيعتبرونكانواوقد،الهلليني

الوثنيومانيارالمجتمعفعلردفكان.للأممومعاداتهمالشديد،وانغا،قهم،الأمميهين

السلاحبقوةوالقهرالاضطهادالأحيانمنكثيروفيوالاحتكاروالانكارالاقصاءتجاههم

سبيلفيبول!فأسقطيوسيفيوس(.اليهوديللمؤرخاليهودحروبكتاب)انظروالدم

بالإيمانالخلاصأنعلىوأصرالموسويالناموسككوثخياصلمنالجددالمسيحيين

فقط.المتجسدةوالكلمةاللهابنالمسيحبيسوع

أخويعقوبوأتباعبولسأتباعمنالحواريينبيناللاهوتيالخلافتطورلقد

الانكرعلىالشخليدونتمسحواالذينللوثنيينبولستعميدأججه،اليهوديينالمسح

المسيحيالعالمسادتجديدةتعاليمفأعطى،المسيحيةبتعاليمفمزجوه.الوثننيالألوهي

للإمبراطورالسياسيةالرؤيةستتدخلبحيث.الميافىديالرابعالاقرنحتىوتناحرصراعفي

ميلادية.325سنةبنيقيةللأساقفةمجمععقدأجلصتقسطنطين

لتأكيدممهنجةانتقاءعمليةتصتبليح!ملاالعالماساقفةكلللحضوريدعلم

ينكركانالذيآريوسالقديسمذهبضدالبولسيينالألوهيينلصالحالتصويتعملية

الجوهر.فيللآبالابنمساواة

جعلهفقدللهمخلوقاالمسحاعتبارهفمع.كاملغيربتوحيدلكنحداموآ!لوسكانلقد

الهشيم،فيالنارانتشارتنثرالآريوسيةكانتفقدالأمركانوأيا.القدمفيللهمساوياقديما

مغلفةمحضةححللينيةعقيدةكانتالتيالمسيحتأليهعقيدةمناليهوديالمعتقدالىأتربوهي

للكنيسةالزمنيةالسلطةارواترآريوسحرمانتمالسياسيةالقوىمعوبتحالف.مسيحيبغلاف

المسيح.يسوعالإنسانابنفيوالمتجسدالمولوداللهباعتبارهالمسيحعبادةعلىالقائمة
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فيالأوائلالمسيجينبيندارالذيفالخا3قضيةالفصلهذافيناقشتكما

الاختفاءإن.الأسخريوطييهوذاالحواريحولالأرثوذكسيالكاثوليكيالموقفدقرير

.للتكهناتالمجاليفتحبدأ،فيهفاعلاكانأنبعدالمشهدمنالمثمخصيةلهذهالمفاجئ

الموقفوهولهالمخونبينالمسيحيالعالمذلكفيوتبعهمفيهالحواريونفاختلف

الكناضأكضعليهماوححولهالمادحوبيناليومالكناشغالبيةعليهالتيالأرثوذكسي

بشدةالماقدرةالطوائفمنالرابعالقرنفيالشييرةالآرلوسيةكانتوقد.المسيحيةبداية

بعدمالاقرارإلاالباحثعلى!االمسيحيةالتجاذباتكحذهوبين.الخلاصعمليةفيلدوره

لمالأناجي!!فكتاب!الا.لتعاليمهمامتدادهيالاناجيلأناعتبارعلىالرسلشهودية

المعلومحاتيستقونكانوافقد.والرسلالمسيحبزمنوالبعيدبالقريبةق،اعأيلهميكل

اللاهوتيةالحقيقةعلىالاطلاعدونالشعبيةالثقافةفيالمنتثمرةالشفهيةالرواياتمن

.-اليوماللاهوتيينمنكبيرجمععليهما-وهو.الآفاقفيالرسلبهاكرزالتيوالتارلخية

لمخاضلأولىاالنسخباعتبارهاالمسيحيةالأرطقاتعننتحدث:الثانيالفصلوفي

قبلظهرتوثنيةدينيةتياراتهي،الغنوصيةمشكلةخصوصا.المسيحيالدينيالعاقل

المادفيالعالموتضادالجسدوتهمكبالروحتعتنيصوفيةنسكيةتياراتلكنهاالمسيحية

فيبولساشة!بعد.الحديثةبالأفلاطونيةمتأثرةفلسفاتوهي.المثاليةبالعوالموتعنى

المسيحية.فيوأدمجوهبمذهبهمجاؤواوقد.للتعميدالغنوصيينأمامالمجالفتحالوثنيين

انوثنية.الطقسيةبالممارساتواستعاضوكحاوشريعتهماليهودالغنوصيونعادىوقد

الفحرةهذهفيو.والختانوالطقوسبالخاموسالخلاصبولسالرسوللهمألفىوقدلاكيف

لهتياروكل.الغنوصيةالمسيحيةبالتياراتغاصاالمسيحيالعالمكاننياقية-مجمعقبل-أي

والعالم.والوجودواللهللمسيحنظريتهموتقويأساطيرهتشرعنالتيالكثيرةالكخاباتمن

المسيحوعبدة-ثانويةالهية-كياناتالأيوناتوعبدةكالحشتائيينالحيةعبدةمنهمكانفقد

سبيلعلىبطليموسالشر-القديسوالهالخيراله:المبدأينوعبدة-المتجسدةالكلمة

الخ...!حعناككانالمسيحجسدأناعتبارعلىالشمسوعبدةالمسيحأممريموعبدة-المثال
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أيدينابينوثيقةأقدمباعتبارهاالموراتوريةالوثيقةعنالفصلهذافيتحدثتكما

التيبطرسرؤيامنالماقدسللكتابتضيفهمامعالجديد.العهدقانونعنتتحدث

راعيسفرايضاومتضمنة.نافسهالمسيحلاالثيههوالمصلوبوأنالمسيحصلبص!نت

منحذفهماتملماذاتساءلت.بشريتهعلى!لنصالمسيحلألوهيةمنكرسفروحعوهرماش

ميلادية؟175سمنةالأقكعلىفيهموجودينكاناوقدالمقدسالكتاب

بطرسرفلامحتوىعلىالاسهابمنتيءتحدثتوالخامسةالرابعةالنقطةوفي

أنهوقلت.عفالصلبونفيالمسيهحألوهيةنافيمنبهينطاتانومالهرماسالراعيوكتاب

علىوبالتأكيديكنلمالذيالأولىالكنيسةفياللاهوتنمطعلىومؤشردليليكونقد

.الآنعليههوما

فياللاهوتانكارومشككالآريوسيالمذهبعلىفيهتحدثتالثالثالفصلوفي

بالوثياقةالخاصةالثالثةللنقطةتفصيلوهيالمسيحيةالمصادرجدلأثرتوفيه.المسيحية

منابتداءالرسوليينالآباءلدىالمقدسةالكتبمننماذجفيهتتبعتوقد.الموراتورية

الأولىالمسيحيةالطوائفلدىالألوهيةمثكلةناقثتكما.الرابعالقرنإلىالأولالقرن

التأليه.عليهطرأثماللاهوتأصلهوالمسيحتأنيسكانوقد

المصادر!نبيناوقدالمسيحيالعالمفيالآريوسيةهمكانةناقشتالثالثةالنقطةوفي

المناطقفيخصوصاالتأليهيللمذهبتهديداشكلماالآريوسيةانثارالمسيحية

المؤلهة.الصسحيةتطأهالم!االآريوشةفتحتهاالتيالجديدة

ومنهمالمعاصرينبعضوسايرهمقديماالمسلمينمنالعلماءبعضادعىلاتد

مذهبالآريوسيةكونفيوغيرهما،سليمانفاضلوالمهندشالوهابعبدأحمداللواء

وإنفالآريوسية،الإسلاميةالمرجعيةمعوبالمقارنة.الاسلاميةللرؤيةوفقاتوحيدي

قدمتزعملأنهاوشركاكفراتعدالاسلاميةالأصولعلىبناءلكنهاالاسلاممنقريبةكانت

...الدينيةالحقيقةبنسبيةتقولكانتكما.العالمخالقوأنهالآبمعالمسيح
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مريم.بنعيسىبهاجاءالتيللمسيجةالقرآنيةالرؤيةفيهبينتالرابعالفصلوفي

العشرينالقرنمنابتداءالغربيي!نالباحثينمنكثيرادعى،يخل!اتلاالزخمهذاخضموفي

سيثمهدمنوتساءلت.التاريخيوجودهحولكبيرجدلجرىوقد.المسيحتاريخيةعدم

.والمسلمونالقرآنإنه؟الحديثةالغربيةالدراساتفيإنكارهحملةتتناعيبعدطمسيح

المقدسة،الحكايةخلالكنكبيرةأهميةعمرانبنتمريموأمهللمسيحالقرآنأعطىفقد

منمريمبنالمسيح!ذلاندثرالكريمالكتابهذاولولا.العظيمةالعائلةلهذهوالمعبرة

فيالمعنىوفقداناللاإيمانلتناميوأيضاعلميا.تاريخيتهعدمأثبتأنبعدالبشريةخي!ات

نفسها.علىالكنيسةوانكماش،اليومالمسيحيالعالم

علىورد،المسيحوابخهاالعذراءمريمبطهارةلهتبعوالمسلمونالقرآنشهدكما

جنديمعزنىعلاقةمنولدهـزيفلنبيباتباعهمللمسيحييناتهامهمفياليهودافتراءات

.الخالدةالمعجزةإنها.الفريسيالشلمودبذلكيؤرخكما،روماني

فيالمسيحعلىأباقواولماذا؟مريمعلىالزناعاقوبةالبإنزاليهوديقملمفلماذا

المحافظين؟الأرثوذكسييناليهودابناءباقيمعيتتلمذوهومكرما؟معززااليهودية

المستوهـفأظهرالقرآنجاءحتىمعاواليهودالمسيحينيحيربسللمالذياللغزإنه

بالمنسي.وذكر

علىابقىقدفإنه،بالحوارلينيسميهمالذينأتباعهووأمهللمسيحالقرآنوبتكريم

بحسبخلاصهميصحلاوالذين،مسلممليونوسبعمائةمليارقلوبفيالعطرةسيرته

الضيعمرانبضتمريمأمهوببتوليةالمعجزوبميلادهبهبالإيمانإلاالاسلاميالمعشقد

اعتبافعلىمستمرتزايدفيوالمسلمون.والمرسلينالأنبياءوبسائرفرجها.أحصنت

بذلكشهدتكماعالمياالأولىالديانةضححو.العالمفيانتشاراديانةأسرعالاسلام

الكريمالقرآنوشهادة.المسيحروحمعهتعلوالاسلاموبعلو.1102سنةالفاتيكان

الحي.الانسانعالمفيالخلودالثسخصيةلهذهستعطيوالمسلمين!مج!ومحمد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا*ولى-المسيحيشاستكشاف25

خلالمنوالعالمبالآبوعلاقتهطبيقهواشكاليةالمسيحديانةذلكبعدوصفتثم

باسمالعالمغيرتالتيالعظيمةالثمخصيةهذهعنالقارئنظرةلتكتملالاقرآنيةالرؤية

.والسلاموالأمنالمحبةفيهوزرعتالآب

وعائلتهالمسيحوالسيدللمسيحيةالاقرآنيالتخاولمننلتقطهارسالةأهملعل

يثمسدعلمهوقصروأوهامهبانفعالاتهفالإنسان.طبيعتهاعلىالأموراتركوا:وهيالمطهرة

النصرانيةتطورتلقد.عليههيالتيغيرلبوساويعطيها.طبيعتهامنويغير.البريئةالأشياء

واللاهوتالشرقيةالافلسفاتتعقيداتإلىالسهلةالسمحةالانطريةمنالقرآنيقولكما

مفأريدمابقدروهذا..الخ.والتثليثوالأيوناتاللوغوسصورةفيالأسطوريالوثني

منها،ليسمافيهاأدخلمابقدرفيها،الدفاعياللاهوتتدعيمووتحصينها،الديانةتقنين

قدنكونأنفعسى.والمصلحالصالحاليهوديالمسيحديانةعنمختلفاجديداكيانافصار

نفسه.التاريخعمقعمياقةخلافيةتحملفهيبساطتهاعلىالتيالرسالةهذهوعينا

الموفقوالله

بنتاجةمحمد

لمغربا0كشمرا

.:..:..:..:.
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ولة!االفصل
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التشكلىومخاضاتالنيقاويشالمسيحيش

الناموسوتغييرالاختلافالهسيح:بعيدالعقائدي1-الوضع

الأمميينلخلاص

يدمارياألنمونسوسللقديسدحضها"مع"الأرطاقاتكتابعلىعابرةنظرة

الكنيسة""تاريخبالموسومالاقيصرييوسابيوسالمرموقالكنيسةمؤرخوكتابليكوري

"تاريخوبطريقبنسعيدللبطريرك:والتصديقالتحقيقعلىالمجموع"التاريخوكتاب

مذر!تلامدىالقارئستعلملمصر،الإسلاميالفتحعايشالذي"النقيوسييوحنا

.السلامعليهالمسيحالسيدوفاةبعيدالمسيحيةعرفتهالتيالعقائدي

منعشرالاثناالرسلأوالحواريينمنالمكونةالأولىالمسيحيةالأسرةعرفتوقد

المتوقعوغيرالمافاجئالفقدانبسببوالذهولاللاهوتيالثمقاق!منحالةالمسيحتلاميذ

....والقميامةالصلبقبيلمن-وقائعالكبرىاللاهوتيةالوقائعشهوديةوعدم،للمسيح

بالناموسالخلاصحول1-آ-الانقسام

بالإنجيلوالتبشيرالمسيحيةالجماعةدائرةتوسيععلىالرسلاتفقالمسيحموتبعد

صاحبقال.مخلصابالمسيحتقبللماليههسديةأكثرلأن.-الوثنيين-ايالأمميينفي

شعبهه،بهاستخفوقد.للعالمليظهرالكلمةاللهأرسل"لاقد:(ديوجيتوش)1إلىالرسالة

هوتفغاجتهماعيمركزذاتوثيةشخصيةالمماموجهخطابصورةفي،الصيحيةعندفاعالرسالة(1)

."سجيتويود"

هيبوليتوسالتمدي!الىالدفاعححذانبوافالجفرالدفاخمؤلفشخجةجهةمنالآراءتعددتقدو

اكا!ةاك3!اه!!3كوادراتوسالقديسهوكاستبهالذىاناخررأئوهناك.الثالثالتمرنبدايةفيالروكحانى

دفاعاصكتبوالذى،وفوتوس(وم!)وايرونيموسسيوسابيومنككذكرهالذئسلالىتلمذ
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،(الثانيالفصلعفحة4002،)مجهول"...بهوآمنواالأعمقبلهوقدالرسلبهوبشر

فييبشرونالرسلأكثروبقيمرقسأختهوابنوبرنابابولسباقيادةوفداليهمفسافر

اورشليم.فيالمسيحيةوالجماعةالرسلرئيس-المسيحأخويعقوبقيادةتحت.اليهودية

صعوبةبيهاهمنعدةلأسباب،بسهولةاليهوديالناموستقبلللوثيينكانما

الرولصاني-الغذائيالنظامفيالأساسيةالمأكولاتمنكثيروتحريمالختانشعيرةممارسة

للترجحأساساالربامنتتخذالتيالبيوعأنظمةبعضرتحريموكذلك-..والكلابالخنزير

جدوىعدمبولسعلمالعاقباتهذهولتجاوز.آنذاكالرومانبينوالتجاريالمالي

محطالتعليمكحذاكانوقد.بالناموسضليسبالمسيحالخلاصإذللخلاصىكلهالناموس

وعلىلليهود.يكرزثناليههوديةفيباقواالذيخصوصاالرسلاكثروسطعريضرفض

.السلامعليهالمسيحأخويعقوبرأسهم

آتاتاإنتقولققادا":4:2-1فيهايقولزومتةأفيإتىبولشليشاتةبولسكتب

ؤليهن-فخرققهيالأغقاليتترزقذإئزاجيمكانإنلأنه2؟د!خئات!خؤتجذقذإئزاجميتم

الديآفا4.بزأ"تهقحميممتبالقهإئزاهيم"قآقن؟اثيهصاتتقولم!تادالأنه3.اللهتذىليش

ؤليهنتغخكلآالديؤآغا5.ذئننشبيليغقىتليغقهشييليغقىالأخزةتهتخ!قلآتغقل

".بزأتهيخت!قإيضانهائقاجزيتزريالدين!ؤي

هومامعيتفقواليهوديةللوثيةانتقادمنديوجنيتوسالمماالرسالةتحويهومافئد.ولكهالصسيحية

الحالةهذهوفى.كيئهماواليثوديةالوثنيةيهاجمانهسلارتلميذكاصادراتوشعنالتاتليدفيمعروف

.الاولنالؤنهايةكحوالرسالةهذهكتابةوقتيكون

مكتبهةفيمحافوظاوكانعشر،الفالثالقرنالىيرجعالرسالةهذهيحوىالذئاليونانىالمخطوط

ولكنالئئهيد.يوستيتوسالقديركاباتضمنالرسالةهذهيضعالمخطوطوهذا!شراسبورج

المطبوعاتوكل.الروشة-نسيةالفرالحرباثناءم0871سنةفياحترقالمخطوطهذافأنللأسف

تاشيخيرجعالحالةكحذهوفى،يوستيوشالىنبتههافيالمخطوطةهذهعلىتعتمدللرسالةنشرتالتي

الثافب.الغرنمتصفررحوالىالىكتابتئها
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نات!ئإلاإلقاتغقتمأنتيريدقل"ؤليهن:2:02،رسالتهفيقائلابو!عيعليهردوقد

إشخاققذتمإد،بالآغقاليأبوتاإئزاجميمتمئرزآلأ12؟شتتآعقاليبدولبا"يقانآنائتاطل

ؤتتم23،الإيقانأكيئؤيالأغغالي،أغقايهقغغيئالايقانأنقترى22؟ائقذتحغقىابنه

اتهإذآتزؤن42.القهخييلؤدمجتيبزأ"ته!ش!حقيالقهإئزاجميم"فآقن:ائقائلائيهتاب

."ؤخذةبالإيقالبلآ،الائ!انتضترريالأغضالي

صبالكلمةالخالأعلىالتأكيدناقرأ،3-2-1:9السرييعقوبإنجيلوص

أعمالأي:الأعمال-المحبة-الايمان:أساسيةأمورثلاثةبشرالذيالمسيحوهي

بشأن-متشثينحريصين-أينل!ويغلاكونواالرسوليعقوبيقول.الموسويةالشريعة

،الأعمالهيالثالثة،المحبةهيالثاني،الإيمانهوالأولالكلمةشرطلأن،(1)الكلمة

فإنهيبذرهاماشخمىعندما.ةطن!حلاحبةهمثلهيالكلمةلأن.الحياةجاءتهذهمنلأن

...واحدةسنبدلاالحبوبمنللعديدهمقدمايتطلعلأنهيحبهاهو،تنبتوعندمابها.يؤمن

المعرفة،خلالمنتنالوهلمممما،السماواتملكوتتنالواأنلكمممكناأيضافإنههكذا

."إيجادهعلىقادرينتكونوالمفإنكم

الناموسيشالشريعشوآعمالالختان1-ب-

الجماعةيزلفلم.الوثنيينعنالموحدينميزةوموالناموسأعمالأهممنوالختان

الضقليدفيسميحتىللوثنيينتركهأباحالتيوجماعتهبولساللهمبهمتشبثهةالأورشلببمية

الغرلة.برسولالكنسي

انطاكية،فيللخلاصالرببكلمةويكرزاننا!دخيوبرنابابولسالرسولكان

لازمةعمليةبأنهالخشاناحديذكرلمالخدمةهذهفيساباتاهمعمولاكانماوحسب

موسىعادةحسبالمؤمنيختنانيجبانهيعلموناليهود()بعفم!جاءولكن،للخلاص

والمشايخالرسللمناقشةاورشليمالىالنزولبوجوبالامروانتهى،الخلاصيتملكي

المتهجدة.اللهكلمة.الميحيسوعهوالكلمة(1)
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قدكانواالذينمناناسقام"ولكن:6-51:5اعالمسألةهذهاجلمناورشليمفي

موسىناموسيحفظوابانويوصوااون!تخيانينبغيانهوقالواالفريسيينمذهبمنآمنوا

منعدداثاراورشليموصولهماولفيالامر"ححذافيليخظرواوالمئمايخالرسلفاجتمع

بالمسيهحالمؤمنالاممييختتنانيضبغيانهفريسيةيهوديةخلفيةمنالمسيحيينالمؤمنين

وقفبطرسانسترفالقراءةتابعتواذاالمسألةفيللنظروالمثمايخالرسلفاجتمع

العاشر(الاصحاحفي)قصتهآمنالذيالامميكريليهوسمعلهحصلعماوياقولليتكلم

قبولعلىعلامةاعطاداللهكاناذاانهرس!!بوتكلميكلمهبطرسكانعندماوباختصار

يضعواانذلكبعدلبشركيف؟؟؟المختونغيرالأمميوهوالقدسالروحبمعموديةايمانه

وكيفالاممبينللكرازةرحلتهمعنوبرنابابولسذلكبعدتكلمثم؟؟اللهيضعهلمقانون

الاممايمانياقبلاللهانبطرسكلامأكدماوهوبينهمومعجزاتعجائبيصنعكاناللهان

وتكلم(الوقتذلكفياورشليمكنيسةرئيس)المعتبريعقوبتكلمثمالخضانشرطبغير

قدسمعان41.اسمعونيالاخوةالرجالايهاقائلايعقوباجابسكتاوبعدما13"قائلا:

الانبياءاقوالتوافقهوكحذا51.اسمهعلىشعبامنهمليأخذالامماولااللهافتقدكيفاخبر

ردمهاايضاوابنيالساقطةداودخيمةايضاوابنيهذابعدسأرجع16.مكضوبهوكما

عليهماسميدعيالذينالامموجميعالربالناشمنالباقونيطلبلكي17ثانيةواقيمها

انالذلك91.اعمالهجميعالازلهمنذب!لاعندهمعلومة18.كلههذاالصانعالربيتهـول

نجاساتعنيمتنعوااناليهميرسلبل02.الامممناللهالىالراجعينعلىيثئللاانارى

بالطاقوسالوثنيينعلىالاثاقالعدميعقوبومقصود".والدموالمخنوقوالزنىالاصام

فيالتدرجبابمنوهذاقلوبهممنالايمانيتم!شحتىابتداءاكالختانالشديدةالناموسية

والذيبهيكرزالذياليهوديالناموسليغيركانمايعقوبلأنللديانةكأساشلا.الدعوة

رسالةكتابةعلىالامراستقرذلكبعدبها.إلاالخلاصيتملاالتيأعمالمنالختانيعد

هذهبتوزيعمويقو،مكانكلفيبالمسيحآمنتالتيالكنائسكلعلىتوزعالمضمونبهذا

اجمعالتيالرسالةهذهلتليغانطاكيةالىوسيلابولسمعيذهبانالشيوخمناثنينالرسالة

الرسالة.مضمونفيسترىكما(واحدةبنفىصرناوقد)رأيناعليهابالاتفاقكلهمالرسل

http://www.al-maktabeh.com



52الأولىالمسيحيشاستكشاف

وبمافليدرر:أوتواللاهوتيالأستاذيقول.الاتفاقلهذاوفيايبقلمبولسلكن

المسيحيوناعتبرفقد،الناموسنقضعلىبإصرارهأورشليمنقفاتفاقبولسأن

كنائسهفيبول!ضدسارضهوبدأت،لهمملزموغيرغيالاالاتفاقهذاالمتهودون

حركةفينالاصليوالرسلاشتراككصدىنحددأنعليضاويصعب،بهالخاصةالأكصمية

الرغموعلى-ولكنالأمر.هذابخصوصمعلوماتنمتلكلالأنناتلكالمعارضة

است!هادهمو،للرسلالشريفةبالأسماءالمتهوديناحتجاجنرىعندما-ذلككمن

منشكبدونمعهمجلبوهاتاقديمرسائلخلال!نالأممكنائرأماممصداقيتهمعلى

بالكلية.الأوائلالرسلفيهايشتركلمهذهحركتهمأننتخيلأنالصعبفمن،فلسطين

فينجدهاالتيالترددنبرةفإن،الكيانيةهذهعلىالوضعكانلوأن،سبقماالىويضاث

،"البارزين"الرسل،"الأعمدة"،"السمعة"ذوىعنحديثهفيمرهمنأكثربولسكلام

)فليدرر(."الفهمعلىعسيراأمراسيكون،لهمومساواتهاستقلاليتهعلىوتأكيده

.(6:12)كورنثوس"ليتحكالأشياء"كل:وقالمأكولكلثنيينوللولنافسهبولسأباحفاقد

بلالغرلةولاشيئاينفعالختانلايسوعالمسيحفي"لأنه:شقالالختانعنأما

منظرايعملواانيريدونالذينجميع12"وايضا5:6غلاطية".بالمحبةالعاملالايمان

شقط.المسيحصليبلأجليضطهدوالئلاتختتنواانيلزمونكممحؤلاءالجسدفيحسنا

يفتخروالكيأنغتخمتنواانيريدونبلالناموسيحفظونلاهميختتونالذينلان13

الذيالمسيحيسوعربنابصليبالاافمخرانليشحاشاجهتيمنواما41.جسدكمفي

ولاشيئاينفعالختانلشيسوعالمسيحفيلأنه51.للعالمواناليالعالمصلبقدبه

شأنمنتهوينبولسكلامفئمملقد.\د-6:21طيةغافى".الجديدةالخيقةبلالغرلة

علىبحربالمضهودينالرسلقامتالوثنيينعنالرتابناءلليهودالمميزالآمرححوالختان

أستاذهعنتافرقحيث.نفسهبولسمعالتييةابالجماعةتشتيتالىأدتتعاليمه

.الجديدةالتعاليمكحذهالبعفبسبببعضهماعنوانفصلاومرقسبرنابا

المتشككينللتلاميذقدمهالذيهوإذ.متميزةعلاقةببول!برناباعلاقةكانتلقد
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/9أعمال.)انظرذاتهالمسيحمنالرسوليةادعىثمالكنيسةاضطهدالذيشاولتوبةفي

ذلك،بعداخلافاثم،وأنطاكيةص!يقفيالتبثسيريةرحلتهفيسنواتستصحبهثم،(26

؟الاختلافسببفماالآخرعنمنهماكلوانفصل

فيإخوتناولناقاقدلنرجع:لبرنابابول!فال"39-1:36هالرسلأعمالسفريقوك

الذييوحناأيضأسهمايأخذأنبرنابافأشار،إهمكيفالرببكلمةفيهاناديناهمدينةكل

معهما،يأخذانهلا...()مرقسفارقهماالذيأنيستحسنفكانبولسوأمامرقر،يدعى

بحرفيوسافرمرقسأخذناباوبرالآخر،أحدهمافارقحتىهم!اجرةبيضهمافحصك

وبولس؟برنابامشاجرةفيب!لاهوهذايكونأنيعقلهلولكن."قبرصى

برنابايقولكمافهو،ذلكمنأكبرالأمرأنويرونالتبرير،هذايرففالمحقاقون

إنجيله:ماقدمةفيجاءفقد.تب!يرهفيينشرهاالتياليهوديةغيربولسرتعاليمإلىيعود

التقوىعديمي"كانواميلادية-325سنةنيقيةمجمعمنذالكنيسةبهتعترفلا-وهو

داعينالكفر،شديدةأخرىتعاليمببثالمسيحبتعاليمالتبشيربدعوىقلواالذينوالإيمان

ضلالذيننجس،لحمكلمجوزين،اللهبهأمرالذيالختانورافضين،اللهابنالمسيح

.-7-2الماقدمة/-برنابا،"بولسعدادهمفي

برنابابينالخصامسببتحريرفيالرسلأعمالفيجاءماالمحقاقونويرفض

إنجيله.فيبرناباذكرهالذيولعله،الحقيقيالسببلإخفاءمحاولةويرونهوبولر،

اختلافهمابسببويتشاجرانالصديقانينفصلأنيعقللابأنهلرأيهمويستدلون

3:51تيموثاوسإلىأرسلفاقديوحنابرفقةبعدفيمارضيبولسإنثميرافقهما.فيمن

:فيقولأخيرأيوصيوهو"للخد!ةلينافعلأنه،معكوأحضره،مرقس"خذ:لهياقول

وصايا،لأجلهأخذتمالذيبرناباأختابنومرقس،صيالمأسوراسترخسعليكم"يسلم

.3:01كولوسي(لمفاقبلوهإليكمأتىوإن

العلاقةتحسنعنبشاتأنسمعلمأنناإلامرق!راصطحابعدمعنبول!تراجعورغم

فكريأ.خلافآكانالرجلينبينالخلافبأنسميثبترسنالقساعترفوقدنابا.وبربولسبين
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وجهها،فيووقانوابولسدعوةعارضواقدالمسيحتالأهميذبأنالقولنستطيعإذن

كتاباتهماختفتفقد.بولسرظهههـربعدالمسيحيةعالمعنذكرهماختافاءذلكودليل

الجديدالعهدرسائكفيالمضمنةيعقوبورسالةبرناباإنجيكإلامنهاينجولم.وحوربت

الفداء.مسألةكأوخاصةبول!سبمخالفةتمتلئوالتي

شيئأنرفنكادثلاقليلأ،إلاالرسلأعمال!نوالتلاكميذالحواريينذكراختفىكما

!!هأمقاومةعنلوقاإلينانقكماسوىدعوتهموعن،المسيحأرسلهمالذينهؤلاءعن

منذكرهمااختافاءتم،رح!لوبمعبرنابارحلةوعن.لبولسالمخالفبطرسلتبشيرأنطاكية

بولس.معمشاجرتهمابعدالجديدالعهدرسائل

نهجهيعترضماكلعنهوأبعدوا،ميذهوتافىبولسوضعهالجديدفالعهدوهكذا

أ!ته.إلىدينهوحملةورسلهالمسيحتلاميذذلكوطال،وأفكاره

الإسخريوطييهوذاالرسولحول2-الإنقسام

اتخاذهو،المسيحوفاةبعيدالحواريينبيندارتالتيالانقساماتأوائلمنلعل

المصادربحسبسنكخ!فهماوهذا.الأسخريوطييهوذاالرسولمنواضحموقف

يزيد!يتضاربفبينهاكثرتهاعلىرهي.أيدينابينالتيواللاقانونيةالقانونيةالمسيحية

التاريخي.الوضعحقياقةعنبعيدةتكونقدفرضياتوضعإلىويضطرهحيرةالباحثما

سيفتحسنرىوكمالأنه،الثتولفياللغوباب!سيكنلمالأسخريوطييهوذاعلىوحديفنا

عنالمسيحيةالمصادرلناتصورهالتيالمعلوكماتيالغيابمدىعلىللاطلاعبابله

الميتافيزيقيةالقضايافيئالحالسيكونفكيف.عنهتأخرهرغم،المسيحتلاميذمنتلميذ

؟؟اللهمعوعلاقتهنفسهالمسيحالسيدحالةتعتريالتي

صلبا،قتلهأجلمنلليهودوتسليمهللمسيحيهوذاخيانةقصةالاقانونيةالمصادرلناتنقل

.(1رها)صوأعلىفيالخيانةرمزباعتبارهالأسخريوطيييوذاعنالسلبيالتقليدكذااستقروقد

بعد.يأتيطفيالنصوصانظ(1)
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حولوقلقةمختلفةنظرةالمسيحيةالاقانونيةالمصادرلناتصورالمسيحوفاةوبعد

العهد.وخائنلليهودالمسيحكمسقميهوذامصير

متى:إنجيلنصناقرأ

منالثلاتينوردندم،دينقدأنهأسلمهالذييهوذارأىلماحينئذ:3-27-متى

.والشيوخالكينةرؤساءإلىالفضة

آبصر!"أنتعليضا؟ماذافقالوات.بريئادماسلمتإذأخطأت"قدقائلا::4-27-مقى

."نفسهوخنقمضىثم،وانصرفالهيكلفيالفضة"فطرح:5-27-ىتمه

لأنهاالخزانةفينلقيهاأنيحللاوقالوا:الفضةالكه!نةرؤساء"فأخذ:6-27-ىتم

."مدثمن

للغرباء".لعقبرةالفخاريحقلب!هاواشتروافتشاوروا":7-27-متى

"اليومهذاإلىالدمحقلالحقلذلكسمي"لهذا:8-27-همتى

ثمن،الفضةمنالثلاثينوأخذوا:القائلالنبيايع!رإبقيلساتم"حينئذ:9-27-ىتم

."إسرائيلبنيمنثمنوهالذيالمثمن

."الربأمرنيكما،الفخاريل!حعن"وأعطوها:01-27-متى

وجههعلىسقطوإذالظلمأجرةمنحاتلااقتنىهذا"فإن:18-1-الرسلاعمال

كلها".أحثاؤهفانسكبتالوسطمنانشق

دعيحتىأورشليمسكانجميععندمعلوماذلك"وصار:91-1الرسلاعمال

."دمحقل:أيدماحاقللغتهمفيالحقلذلك

يكنولاخرابادارهلتصرالمزامير:سفرفيمكتوب"لأنه:2.-1-الرسلاعمال

آخر".وظيفتهوليأخذساكنفيها
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يشضهـيالرسلاعمالوفيالهيكلفيالفضةيلقييهوذانجد!تى"شي:الفضةفمصير

."بهاحقل

يهوذايكناالرسلاعمالوفيالكه!نةرؤساءمتىفي:؟الحقلاشترىالذيمن

ألاقاها.لآنه

بطنه.قض!نافوقعالرسلاعمالوفينثسمهخنقمتىفييهوذا؟:ماتكيف

فيهماتيعوذالأنالرسلاعمالفيدمثمنكانلأنهمتىفي:الحقلتسميهسبب

امعائه.انذلاقتحيث

آخر:إشكال

سفرفيموجودةالفضةمنقطعةالثلاثيننبوءةانفيقولالقديمبالعهدمتىيستشهد

الفضة:سنقطعة17كانإرهمياءفيذكرماولكن،النبيإرمياء

لهووزنتعناثوثشيالذيالحقلعميابنحنمئيلمن"فاشتريت:9-32-إركحياء

."الفضةمنشاقلاعشرسبعة

زكريا:فيثهيفضةمنقطعةالثلاثينأما

فامتنعوا.وإلاأجرتيفأعطونيأعين!-فيحسنإن:لهم"فقلت:12-11زكريا-

."الافضةمحنثلاثينأجرتيفوزنوا

به.ثمنونيالذيالكريمالثمنالفخارفيإلىألاقها:الربلي"فثتال:13-11-زكريا

"الرببيتفيالفخاريإلىوألقيتهاالفضةمنالثلاثينفأخذت

إر!مياء.بسفراستشهادةفيمتىأخطأوهكذا

اختفاءعلىالتغطيةالمصادرهذهكتالتهمحاولةهوالناقضاتهذهفيالسببولعك

الإسخريوطي.يهوذا

علىللتغطيةوضعت،الخائنالإسخريوطيبيهوذاتتعلقنصوصثلاثةعلىولنأتي
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إنجيلفيوردماوهوالأمر،لهذاتمالذيموفقالغيروالتأليفالتناقضلنجد،اختفاءه

الحكم.للقارئونترك*91-1:51الزسلوأعمال9-27:1متى

:الأولالنص

الشعتوشيوخالكهنةرؤساءجميعتشاورالصباحكان"ولما9-27:1متئفيورد

رأىلماحينئل!.الواليالبنطيأص!بيلاإلىودفعوهبهومضوافأوثاقوه.يقتلوهحتئيسوععلى

قدقائلآ.والشيوخالكهنةرؤساءإلىالفضةمنالثلاثينوردندمدينقدأناأسلمهالذقييهوذا

ثم.وانصرفالهيكلفيالنمضةفطرح.أبصرأنت.علياماذافاقالوابريئأ.دمأسلمتإذأخطأت

دبم.ثمنلأنهاالخزانةفينلقيهاأن!!حيلاوقالواالفضةالكهنةرؤساءفأخذ.نثسمهوخنقهمضى

النهبي".بأرمياقيا!ماتمحينئد......للغرباء.مقبرةالافخاريحقلبهاواشخروافتثاوروا

لمبيلاطسلأنبعديدانلمنجآنهعلمأإدانتهتمقدالمسيحأنيهوذارؤيةبعدإنا

وبوقتعاليةوبسرعهبعد،يصلهولمإليهدفعوه،ل!دينةبعديرةولمعليهالمقبوضيعرض

أمانتهشدةومن،العاليةوالأخلاقالتقوىصاحبندم،ساعالتعدةيتعدىلاوجيز،

كانأنهمعهذاشيء-،هذامنحدثإذا-هذاالفضةمنالثلاثينردالعاليةوآخلاقه

لأنأخطأبأنهيعترفالمحترمالاعار،أموالسواختا3بسرقةومتخصصالمسيحيخون

عليه.وتآمرهعنهبهوشىممابريءالمسيح

معلمهأستطاعإذاويناقذهعليهأقدمبمابيلاطسأمامويعترفيذهبلملماذاندمإذا

هووآنهيئأ،بردمأوسلمبريءوأنهقبفعليههمنكحومعلمهكانإذا،عليهمقبلهوعما

يذهبأنوبدل،وينصرفالهيك!!فيالانضةيطرحأنبدل،ذلكعلىالقدرةولهالطليق

.ويموتعليهقبضر!نيصلتأنقبلويموت،نفسهويخنق

يمثللمعليهوالمقبوض،عليهالمقبوضويموتيصلبأنقبلخنقأنثسمهيقصلكيف

"27:91متىفيوردوقد،يديفونهسوفوغيرهبيلاطصأنيدريهومابيلاطسأمامبعد

تألمتلأني.الباروذلكإياكقائلةامرأتهإليهأرسلتالولايةكرسيعلىجالسأكانوإذ
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البارحة،الندمفيالسرعةهذها!و،حاتياقةليذاكانإذاهذا"أجلههمنحليمفيكثيرأايوم

يندمطويك،ن!زلامتدتوخيانةووشايةلتآميرخنقأ،ينتحرالندميجنيواليومالثمنقبض

وأ،يموتولاعنهولعفيينجواقدأضيدانلاعليهالمقبوضوربما،ساعاتخلالعليها

يحدثلمذلكمنشيئأبأنعلمأوماتنفسهوخنقندمذلكاجلومن،باراباسبدليطلق

أنهأحدعندشكولااختا،فلاالذقي،يوطيالإسضاذ!ههيححوبيلاطسإلىدفعمنلأن

عنالإجابةأوالكلاميجيدلاأهبلأنهإلا،والصوتالشكلفيشبههفهو،المسيحليس

ةأوصشجاعةهذههلالمسيحطباعهذههك،يسكتآوتقولوذأنتم،قلتأنت"شيء

والتحسروالحزنالخوفماتوعافىضالاستجداءالصراخلاإهذايجيدولا"المسيح

يعاقبمنسعلمعاقب،المسيحعنالأصلطبقصورتهاللهقلبعندكحا،سراحهلإطلاق

.الضلالفيوالاستمرارالولوغعلىإصرارهمفي،بعدححممنسيأتيومنهؤلاء،كس

منتمكنهالتيالمؤها،تمنيمتلكيكنلم،السابقالنصكاتبأننستنتجبالختيجة

.الإقناععلىوقادرةمتماسكةحكايةفبركة

يأ،واقتناهحقلأواشترىبعدها،عاشالذييهوذاعنيتحدثالنمالثانيبينما

يخبرالسابقالخصبينماشوة،اومنأيالنهلمةأصمن؟الثمنأينومنله،ملكاأصبح

لها.الكهنةرؤساءوأخذالهيكلفيوالرشوةوالثمنللأجرهتركهعن

الثاني:النص

وسطفيبطرسقامالأيامتلك"وفي02-1:51الرسلأعمالفيوردماوهو

نأينبغيكانالأخوةالرجالاصلهافقال.وعشرينمئةنحو!معأأسماءعدةوكانالشافىميذ.

للذيندليلآصارالذييهوذاعنداودبفمفقالهالقدسالروحسبقالذيالمكتوبيتم

اقتنىححذافإن.الخد!حةهذهفينصيبلهوصاربيننامعدودأكانإذ.يسوععلىقبضوا

وصاشكلها.أخاؤهفانسكبتالوسطمنأنشقوجههعلىسقطوإذالنهلمأجرةمنحقلأ

حقلأيدماحقلئغتيمشيالحقلذلك؟عيحتىأورشليمشكانجميععندمعلومأذلك

."..المزامير.سفرشيمكتوبلأنه.....دم
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يتمأنينبغيأنهأو،مكتوبهوماليتم،عبارةالأناجيلفيمكتوبتجدأينما

نأفيجب،ذلكشابهماأووكذا،كذافي!!يقماأوكذا،فيمكتوبلأنهأو،المكتوب

ي!صنأنيجبةبعدهماأوذلكقبلماوأن،الكتبةقبلمنوالتأليفالتحريفبدأأنهتتأكد

طبعأ.تأليفكنويهسيرماصدقالمحرفليؤكدالجديد،العهدفيوالتأليفالتحريفسن

ينسبكماسربوفيهيتحدث،بطرسالطاهرالتلميذهذالسانعلىالموضوعالخصهذا

يعنيوالاقتناءحغلأ،أقتنىيهوذاأيهذاأنعنيتحدثالدنيا،لهذهالمسيحمغادرةبعدله

،بطرسلسانعلىالقصةواضعمنيكملثم.واستعمالهالحقلبثمراءوقامعاشأنه

يأ،وجههعلىسقطلهواستعمالهواقتناءهلهشراءهبعد،الحقلأقتنىأنبعديهوذابأن

وهذا،الوجهعلىالسقوطشبالنصهذايبينولم،متىفيوردكمانشمهيخنقلمأنه

نصفين،إلىالهيكلحجابانشاقاققصةهناولنتذكرنصافينإلىقاق!نالاأوالاننملاق

!!بالانشاتاقاتالمتخصصنافسههوالكاتبأنلنتآكد

حصلتقدتكونأنالطبيعيغيرمن،الوسطمنالقالذيروايةفيالنظرولخمعن

مجردلأن.القانونيةالروايةفيلناتصدرماالتيبالصورةوقعتالأقلعلىأو،بالفعل

يؤكدوهذاحاد.شيءأوحجرعلىسقطلوحضىالأحشاء.ويذلقالبطنيفتحلاالسقوط

تفسيرافسرإذااللهم.الرواياتهذهكتبةعلىفضلاالرسلجميعشهوديةعدمأخرىمرة

ولوماديأصلإلىتستندأنلابدالمعجزاتإذقبولهيمكنلاأيضاوهذاهميثافيزيقيا،

انشاتاقهأكما.القصةهذهفيطبييفوقتدخلآييؤكدماالقصةفيوليس،خفيبطرف

أقتناهالذيالحقلبأنالكاذبةايةالروتكملثم،جذ!لاالكتبةتأليفمنشهذهنصفينإلى

.الدمحقلبعدفيماشمييهوذا

اللهقلبهعخدمامعهالرشوةوجدواأنبعدليهوذا،أعطوهماأخذوااليهودأنوالظاهر

المسرحيةلفصولتتمالدمحقلوسموهحقلأفعلأواواشز،المسيحوصوتصورةإلى

يهوذا،عميلهماختفاءعلىللتغطيةالجديدالعهدفيالرواياتهذهردواوأو.المكشوفة

ولأنهم،عقولهمهيكيفو،يكشبونلمننيعلموولأنهم،فهوكعكشوساذجةبطريقه
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المسرحيةو!رروا.التابوتوعلموالتلمودالكتابعلموعندهم،حصلمابكلجلمون

بينمنقامأنهبالإيهاممنهاالمفزعوأكملوا،ودفنضلبالمسيحأنعلىلنهايتها،

لعسه.وشنقهخنتطعمليةوتهثيل،رب!تلامنيهوذاجثةسرقواأنبعدالأكوات

موفقببنوالغير،المتناقضينالنصينهذينوضعفيأسلفنا--وكماالسببولعل

عليهالمثتبوضعلىالقبضلحظةمن.الإسخريوطييهوذااخفاءعلىللتغطيةهو

التأكدوزاد،اختفاءهمنللجمعةصباحأالشكآحيث،وصلبهومحاكمتهإهانفوتنفيذ

وللكتبةالكهخةلرؤساءبدلاكانالسبتيوموفي،السبتوليلةالجمعةنهاربتميةذلكلن

السبت،ليلةلذلكخططواويكونوا،بسرعةالتصرفمناليهودمنوغيرهموالفريسيين

الأمر،الهصاحعنوخوفأيهوذاهووانما،المسيحلي!الصليبعلىوماتضلبمنلأن

إبعادأجلكن،السبتصباحوالقبرالمقبورعلىاسةالصبطلبوبحكمةبسرعةفقاموا

لليلةالمصلوبجثةوسرقةوالقبر،المكانعنمعهوالمتعاطفينومحبيهالمسيحتلاميذ

.وماتالليلةنفسفينشمهخنقأنهبمعنىشنقهوتمثيل،راحتهمعلىالأحد

قلةإلاالحدثيشاهدولمليلأرفعفهوبينهموجودلهيعدلمالسلامعليهالمسيحلأن

عليهقبضوقد،توالصوالشكلفيتمامألهمشابهتاتليدقيمسيحمكانهوحل،تلاميذهكس

ليهوذاوجودولا،الأصليللمسيحوجودفلاوبالتالي،ودفنوماتوضلبوأهينوحوكم

هذامنفليسبها،وعدالتييونانآيةوحسبيقومأوسيعودالمسيحكانوإذا،الإسخريوطي

وبسرعه.التصرفمنبدلاولذلك،الأحداثهذهفيهحدثتالذيالمكانلهذاوليسالمكان

لأنالسبتبالغددالماقصوالاستعدادبعدالذيالغد"وفي66-27:62متىوفي

سيدياقائلين.بيلاطسإلىوالفريسيينالكهنةرؤساءاجتمعالجمعةيكونالاستعداديوم

قمر.أقومأيامثلاثةخلالأوقبلوليسبعدإنيحيوهوقالالمضكذلكأنتذكرناقد

منقامإنهبع!للوياقولواويسرقوهليلأتلاميذهيأتيلئلاالثالثاليومإلىالقبربضبط

.حراسعندكمبيلاطسلهمفقال.لأولىامنأشرالأخيرةالضلالةنص!تف.الأمواتبين

الحجر".وخمموابالحراسالقبروضبطوافمضوا.نتعلموكماوأضبطوااذححبوا
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دفنهمنأقومأيامثلاثةبعدقالبأنهوقولهمتذكرنالهمقوالنعر،هذاعلىما،حظةوللكل

كانإذاوبالتاليخلالأوقبلوليس،لاقيامهآخرمكانيقصدالمسيحوكان،بنظرهمالقجرفي

يوملضهايةالغروببعدياقومأنيجبأيامثلاثةفبعد،السبتليلةغروب!معودفنالمسيحهو

رغبتئمموحسبوقصدهمفقطالثالثاليومإلىالقبربضبططلبهمالثايةوالملاحظة،الاثنين

الثالث،اليوملنهايةيقولوالملماذا،يومأولهوالجمعةميوأنعلىالجمعةبومبدايةمنحم

لجلةفاخضاروالجلأالتوفيتاختاسوالماذا،آيامثالأثةبعدقولهممعللتماشىاسةالصاستمرارأو

شمسه.طلوغقبا!الأحدثجرأيالثالثاليومبدايةوحتىبحاجتها!حمالتيالليلةوهيالأحد

فيبذلكمونسيقهمنوهمههـافييتهمونوهم،المصلوبلسرثةتخطيهطهناكإن

لكننهارأ،خطتهمتخفيذيستطيعونلالأنهم،السبتيوملنهارلهمحاجةلاالحالةهذه

هيط!تفوحاجتهمالماتبور،والقبركنالاقترابمنأحدأيلمنعالحراسةهذهمنبدلا

بدأتأنهاولنفمرض،ساعة18سنأكمرالحراسةتستغرقلمولذلكوظلمتهاالأحدلليلة

الكهنةرؤساءواحضارعليها،وموافقتهبيلاطسمنطلبهابعد،السبتلصباح01الساعة

علىولنفرضالأحدشمسوطلوخفجرقبللهاوجودلاوكانللتكبر،والذهابللجنود،

ذلكبعدلمالهمحاجةولاالأحد،لفجر4الساعةقبلحراسهوجودبعدمتاقديرأعلى

أخليتوربماوالحراسةالقبراسمخلوولذلكالأحد،وليومشمسهوطلوعالأحدفجرمن

حاجتهملأنالأحدلليلةالظلامحلولمفذ،الكهنةرؤساءقبلمنهمبكربشكلالحراسة

تحتوالحراسة،ضلالمنسيوجدوهوماالقادمالظا،ماجلمن،وللظلامللعشمةهي

كانكيفما،معهمتعاونهمأوتهديدهمأوالجنودرشوةوممكن،بيلاطسأمركماأكرهم

أليسوالأشدوابل،كهنةأليسواوالأقوىيههسداليسوا،منهومتمكضونقادرونفهمالأمر

يسميهمالم،وهزأهموازدراهمالسلامعليهالمسيححقرهمكمينسواهل،كهنةرؤساء

ذلك.كلينسواهل،رالرسللأنبياءابقتلةيسميهمالم،الأفاعيبأبناء

ليلةفي،ميتوكحولنفسهخنقهأوشنقهوتمثيلالاتبرمحنالمصلوبسرقةأجللمنذلك!ك

منالعمكهذابتننميذاقامومنإلابذلكيعلمأحدولاأحد،علمدونليلأآذلكوكلالأحد،

الرشوةوردندميهوذاإنالتالياليومفيئوالقوك،للكهنةرؤساءبل،كهنةأليسواالكهنةرؤساء
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وها،المسرحيةفصوللإكماليعرفلاحتىوجههلتشويهعمدواوربما،نثس!هوخنقوذهب

إخلاءأومن،خلقتهتمويهلزيادةني!نصنإلىشقوهأنهمي!بعدولا،وتشوهوتدحرجسقطكحو

الكفنترتيبوبعد،الجثةأخذبعد،طويلبوقتالأحدشجرقبلربماوتركهالقبرعنالحراسة

.قامأنهوالمصلوبلحثةوجودلاأنليرىيأتيئلمنيةالحركترو،الرأس!وعصابة

همغلقالقبريجدالاأنالطبيعيمنكانالقبر،إلىالمريمانجاءتعندماولذلك

والجنودالكهنةرؤساءقبلمنالحجروإزاحةالختمإزالةبعدمفتوحكهترلأنبحالحجر،

جثةأخذبعد،الرأسوعصابةالكفنلترتيبكالتخطيط،لهمخططكانمعهمتعاونومن

.المصلوبجثةيجدالاأنالطبيعيسوكان،العصلوب

للكاتبالكاذب11ووجودفلزلةلههمذه،الزلزلةوحدوثالثتبرعندالمسيحوجودعنأما

بيضاء،سب،اميلبسانشخصينأوشخصروجودوعن.الظالمقلمهخطهبماإلاتحدثلمالتي

نألمخبريأتيمنليدلافعلأملاكانيكونانفربما،ىأنحوكذبةتكنلمإنوجودهماصحإن

تماعألاالشبيهعلىالقبضرلحظة،الجمعةليلةمنتصفاللهمنبأمررفعلأنههناليسالمسيح

امهليرىلا،لجوءهبعداللهمنبألرعودتهوستكون.افيسخريوطييهوذاوالصوتالثكلفي

يكونالموإن.النبييونانآيةهيوساعة72بآيتهفيليوالاثنينليلةمنتصفالجليلإلىوتلاميذه

القبر.!نقامالمصلوبأنللتضليك،الكهنةرؤساءمنبترتيبوضعاشخصانفيماهملكان

بذلك.الاقبرلرفلهةجاءوامن!ايهامخداعبعدالتكبر،منقامالمسيحأنوإشاعة

وردتالتيالرواياتوكل."بالموتالموتوداسوماتالموتمنقام"والمسيح

للمسيحييناليهودصنعهالذي،والتحريفالتأليفمنفهيذلكبغيرالأناجي!!في

.غيرهوأكتشفهرافاجإيلليبذلكأعترفكما،ولإضلالهم

اختفاءبعدليلأ،السبتليلةالجثةسرقواربماالكهنةرؤساءأناحتمالوهناك

بيلاطمسمنالحراسةوبطلبليلأبسرقتهاسارعواولذلك،لهالجثةأنواكششافيهوذا

للقبر،الذكحابهـعنالمريمانأوومؤيديهالمسيحتلاميذمنأحدايلمنعالسبتصباحهمن

وافتضاح،للمصلوبالجثةفقدانواكتشافوملفتمبكربثمككالجثةسرقةأمروافتضاح

اليهود.السلامعليهالمسيحبهاتحدىالتيالآيةتطابقوعدمالأمر
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ماالاولفياليكمسلمت"فإننيفى-31:3!صرنثوسلأهلالأولىبولمىرسالةفي

اليومفيثاموانهدفنوانه.الكتبحسبخطايانااجلمنكاتالمسيحانايضا:اناتجلته

عشر".للاننيثملجاناظهروانهالكتبحسبالثالث

عشر:الإثناالرسل1-ب-

متى؟يوردهمكمار!عالاثنيهممن

نجسةارواحعلىسلطاناواعطاهمعثرالاثنيميذهتا3دعا"ثم4-01:1متىشي

.هذهشهيرسولاعشرالاثنياسماءواما.ضعفوكلمرضكلويشافوايخرجوهاحتى

.اخوهويوحنازبديبنيعقوت.اخوهسوا!دناوسبولهيقالالذيسمعانالاول

.تداوسالملقبولباوسحلفيبنيعقوب.را!علاومتىتوما.وبرثولماوسفيلبس

."اسلمهالذيالإسخريوطي!دهوذاالقانويسمعان

طس،لبيا3عليهالمقبوضدفععندشورأندميهوذا9-27:1متىفيالأولالنصفي

عليه.قبفىمنموتقبلوخنقها،نشمهموتأنهأي،وماتنفسهوخنقوذهبالفضةورد

ضاذالنهلمأجرةمنحقلآاقتنىهذافإن02-1:51الزسلأعمالفيالثانيالنصفي

كلها.أح!اؤهفانسكبتالوسط!منأنشقوجههعلىسقط

ليهوذاالمسيحظهور5-1:3دكورنثوسرلأهلالأولىبولمررسالةفيالثالثالنمرفي

معموجوداكانأنهأي،الأهمواتبينن!والقبر!نقامبأنهالادعاءبعد،لهورؤيتهالإسخريوطي

بعدالمسيحيتلتهماهمى!حرفقتهقبلوالماوإلا،طويلهبمدهالأحداثكلبعدوبرفقتهمالتلاميذ

.اليومذلكفينفسهلخنقوالذهاب،فضهوإعادةلندموجودولا!؟معهموخائنهقيامته

الأسخريوطي،بيهوذاالشبيهوتحديدالشبيهقصةافتراضخا:بسيطتوضيحثمتوهنا

:تبررهأسباباتصورنافيلهبلاعتباطيا،يكملم
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التباسوجودبيناكمالهافالداعي،شبيهافتراضوهي:الأولىالنقطةيخصفيما

التناقضاتهذهوتفسير.القانونيةللأناجيلالماسوريةالقصةفيمنطقيةغيروتحناقضات

خارجها،منلاالدينيةالمنظومةداخكمنتفسيرعنالبحثيقتضيالعلميةالناحيةمن

المسيحيالأولالقرنفيوفةالقصمالصرمنكانتال!بيههقصةوأذخصوصا

الذينالمخالفينعلىوالقضاءالمسيحيالفكرتهجينبعدالخامسنالؤحتىواستمرت

بالهراطقة.الكنيسةتسميههكانت

الكنيسةفيبهاالمعترفالأناجيلمنضهيبطرشرؤيافيالقصةكحذهوردتلقد

شيثرؤيافيوردتكما.الموراتوريةالوثياقةحسبميلادية017سنةححىالأقلعلى

القاينيينجماعةالىالرؤياهذهوتنسبحمادينجعفيالمكض!فةمخطوطاتمنوهي

الجماعاتإحدىوهي،الغضوصيةعلىالمحسوبةالشيثيينهك!مل34"ءأابكأيانوجماعة

بحسب،قهـىوكانت.لآدمالثالثالابن3!!8شيثتاتدسكانتالتياليهوديةالدينية

وأكاشتتاحيةهذهلأسطورتهمينظرونوكانوا،للمسيحتجسدأنهأساطيرمنزعمتهما

شيثطابقواالمسيحوبعد،المسيحيةقبللماوجودهميرجعحيث،الشكوينلسن!رهمقدمة

أساطيرهمومعتقداتهم(1إيريناوس)القديرشرحوقد!المتجسد!كالإلهالمسيحمع

عاىولد،يفد!املاالثانيالتمرنلاهوتييأهممنوواحد،ا+غسةآباءوأحدقدصهوإيريفاوس(1)

الصغرفآسياترك."نيكاربوسللتهديررتلميذإزلصير.مديفةفيا061و041اعابينالأرجح

.ريليوسأومرضالإمبراطورأيامعاىليونمديفةفيكاهنأءصات.غاليةإلىوذهب!حجتهولةلأسباب

178و177عابينمنهاعودتهوبعدالمونتانيةمثكلةبشأكإيضاحاتعلىليحصلروكاإلىأضسك

آسيةأساقتمةلأولافيكتوكأالباباحرمعفدما.شوتينوكسالشئهيدلأست!نهمياخلفأليونعاىأسئئأقيمأم

آوسابيوسعنهياتول.المصالحةعكبحثناإيريناوسقام،النمصيحةالخلافاتبسببالصغرى

ضدصراعهفي.(5/42/17الكنيسة)تاريخ"اللام"صانعأياسمهيعنيه!افعلأعاشربأنه

شئآف!!نلاحياتهباقيعر.المسيحيةإلمماالمنطقةأهكمنالكثيرهدايهفيإيريناوشنجح،الغنوصية

لامراطوراعهدخافىلاستثهدبأنهتورديوغريغوضيوسجيروممنكليخبرنالوفاتهبالنسبة.أكيدأ

الخبر.هذاصحةقيالشكبعفرهناكلكن،م2"2عامنحورسو!بنيسسيبتيموسلوسيهوس
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قصةوردتوكماالتعاقيد،شديدةأساطيرمنتتكونوالتي،الكونوخليقةباللهالخا!ة

فداءانانسهقدموكأنهارادتهعلىبناءالمسيحأسلمالذي(1يهوذا)إنجيلفيأيضاالشبيه

دعوةالمسيحصلبإنكاراستمروقد.برناباإنجيلفيأيضاالشبيهقصةووردت.لاتداسف

(م056)تيودورسالراهبالمنكرينمنفكان.الميلاديالسابعالاقرنغايةالىال!بيه

السيرنثميينإن":سايلجورجياقول.وغيرهم(م016)قبرصحاكمابنيوحناوالأسقف

يقتل،ولميصلتلمنفسهالمسيحإن:قالوا،النصارىفرقأقدممنوهما،اتيينبو!وال!

شخصأأنيعتقدونالباسيليديونوححناكتامأ،شبهأيشبهه،تالأميذهمنواحدصلبوإنما

وأنه،الصلبمننجاالمسيحبأنقالتمسيحيةلهرقوثمة."المسيحمحنبدلأصلبآخر

تعتتمدثالثا3الفرقوهذه.والفلنطنيائيةوالمرسيونيةالدوسيتيةومخهمالسماء،إلىرشع

صلبووقدوالإلهيةالبنوةيلائملا!اهانتهالمسيحبصلبالقولويرون،المس!يحألوهية

حدد-الثانية-النقطةبرنابابارةأن.غير.(366صفحة9871،جي)باجهعنهالبديل

(2)اليهوديالقيروانيبسمعانحددشيثرؤيافيبينماالأسخريوطيبيهوذاالشبيهفيها

كصكانإلىالطريقفيصيبهحملعلىالمسيحمساعدةفيالرومانالجنودانتدبهالذي

(1)

(2)

.م280سنةإلىتعودالانجيليلهذابمصرالمكضفةالوحيدةالنخة

شلوري:قولالأولالقرنبدعمنأنليكوريديمارياالفونسوذ!هـالقدي!:وشيعتههفلورفيقولومو

صورةأخذ؟صبهاليهودأرادلماولذاالييئات،منشاءمايتشحوكان،ليةهيوغيرقوةالمميح"إن

منظور،غيرعادثمباليهود،يسخريسوخكانبينما،سمعانفصلب،صورتهوأعطاه،الثترويسمعار

السماء".إلىوصعد

":(044)صمتىشارحثنتونجونالمفسريتمولحيث،الثانيالقرنفياستمرالتمولهذاأنولبدو

بدلأصلبقدالقيروافيسمعانبأنقالتالثانيالؤسنفيعاشتالتيسطةالغنوالطوانثإحدىإن

.(274-273الصفحاتالوهاب)عد."يوعمن

وقتماشكلهيغيرأنحياتهفييستطيعكانتيسوعبأنعهدهفيشائعأتتمليدآأوريجانوسلتملوفد

معروفأكانالصهميحشإنلاوإ؟الخائنيهوذاقبلةضرورةفيالسبهبكانهذاإنودتموليشاء،ويمنمما

كرينكا((.أبو)مادةصفحةالاهوت!ن.أورشليمأهكعموملدى
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المسيحي،الأولالاقرنفيالكنسيةالأوساطفيكثيرامنتشراكانالمعتقدوهذا.الصلب

1864،لكوريدي)القديسميلادية125سنةالمذهببهذاباسيليدساشتهروقد

عامالمتوفي/9"!!أك!ولالأنطاكيشأغناطيورسائلفيب!دةربحووقد.(3صفحة

.كا!3."3ءيم2و،!اك33!//.9،،5الرسائلفيخاصة،اليونانيإصدارهافي.ميلادية801

آخرىجهةمنالقانونيةوغيرجهةسنالقانونيةالمصادربينالتضاربهذامثلإن

التياللاكحوتيةالهشاشةعلىخطيرلمؤلضر،الأسخريوطييهوذاقضيةمثلثانويةقضيةفي

التيالجوهريةالأخرىالاختلافاترلصضتصوفكيف.المسيحيهوت3الاصرحعليهابني

واللهالمسيحطبيعةقبيلمنالآنحتىفيهايحسملموال!يالمسيحيبالكيانعصانت

ويعمقوتأشماتعقداالوضعيزيدإلاجديدفا!تكاوكلبل؟بيضهموالعلاقةوالإنسان

الرسل.إلىالمنسوبةالعقائدوتعددالشقةعنصرلغيابنظراالباحثينحيرة

والقراراتالدواعينيقيش:مجمع-3

العاقائديةالمصادرحسبالمسيحبعيدلاهوتاتسمفقدقبلكنالنقطةفيأشرناكما

أدقخصوصفيوالتضاربالاختلافمنعمياتةبحالةوالأبوحصيفيةالقانونيةالمسيحية

وطبيعتهدالمعبوبالإلهترتبطالتيللديانةالكبسىالاقضاياوخصوصاتيةاللاهوالتافاصيل

العالم.هذافيودوره

الجالو!ترأساحتلالعلىبينهافيماتتنافسكثيرةعقائديةاتجاهاتظهرتوقد

الأديانوعقاتدثفيةالوعقائدبينالقلقةالساكنةاحشواءعلىأقدسوأيها،المسيحي

القديمة.الهيلينيةمخلفاتمنالناميةالمسيحية

وغيرهاوالنيقولاويةوالح!تائيةوالكاربوكراتيةوالكيرينتوسيةوالباسيليةكالسيمونية

المهرطقمنهمنياالمسيحيبينالتفريقالعلميةالناحيةمنعلينايصعبوكلهاجدا،كثير

الطوائفهذهكلكانتبلالمؤلسمماتيةالكنيسةبعدتتأسسلمالمرحلةههفيلأننا

.حاللهيخبألمحذايومناإلىقاتمبينهاوالتناحرالأمالمسيجةالكضسيةجبشيمتخندقة
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الكبرىالاتضايافيللفصكعالميمجمعإلىدعاقسطنطينالإمبراطورتنصروبعد

تمآنذاك.الخ..والخلاصالإيمانوقانونالماقدسةواليهبالإلهطبيعةعلىوالاقتراع

الإيمانعنالخروجبمعنىالهرطقةمصطلحعليهاطلقعداهو!حاصالخا3ايمانتحديد

الآرثوذكسي.الصحيح

م325سنشنيقيشمجمع2-أ-دواعي

ووضعتالتثليثلعقيدةأسستالتيهيوالأولىالأربعةهيالمسكونيةالمجامعأهم

ميلادية.32دسنةانعقدالذيالتركيةنيقيةمدينةبمجمهسميةمحاوهوالأولىلبناتها

أهو:السلامعليهالمسيحشخصحولالمسيهحيينبينالاختلافالضتدفقد

تاودوطوسقولوهو.ربكأمنزلةلهتكونأنغيرمنفقطاللهعندمنرسوك-أ

يد)القديم!رالصرافوتاودوطوسوأبيونوكيرينتوسوارتيمونالبنطيالدباغ

.(25صفحة1864،لكوري

منخلقلأنهالابنبمنزلةاللهكنفهورسولمناكبرخاصةصلةباللهلهأنأم

الاقديسقولوهو.كلمتههولأنهللههمخلوقانهيمنعلاذلكولكنأبغير

.(61صفحة1864،لكوريدي)القديسبطرسالقديستلامذةمنوهوأبيون

وبرديصانميلادية13.ومرقيونبولرالمضجسد.الإلهشهوالهبأنهوقائك

.(42صفحة4186،لكوريدفي)القديسرالسرياني

تاسيانوسقولوهو،العالمخالقوهوالألوهيةناقمىمخلوقإلهبأنهوقائل

النيقوميديويوسيفيوسوآرلوس(12صفحة1864،لكوريدي)ال!همديس

.(23صفحة4186،لكوريدي)القديسهابيلقولوهو

تاسيانوشقواتوهو.للإلهماديةجسديةلاهيوليةصورةالمسيحبأذقائلوعن

صافحة4186،لكوريدي)الاقديسالدوشاتينشيعةرأسكاسينوسويوليوس

.(23صفحة1864،لكوريدي)القديسرالميلاديالثانيالاقرنأهلمن.هابيل(12
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الشيتيينهولهوالمتجسد.شيثالنبيهوأوشيثنساىمنهوالمسيحآنوزاعم-خ

(02صفحة4186،لكوريديالقديس)ميلادية141سنةالوالنتوسيةعنفرغهم

قولوهو،--الطبهيعةالأربعةللعناصرعابدوالمنظورغيراللهلعبادةورافض-ن

.(52صفحة1864،لكوريدي)القديسبروبيدكوس

والمسيحالجديدالعهدإلهالخير!الهالقديمالعهدإلهالشرإله،بإلهينمن-ولعؤش

(22صفحة1864،لكوريدي)القديرمارسيونقولهوالبثر.ل!مر!ب

عبادته،إلىالناسودعاالرسلعلىنشمهوفضلللهتجسيدأنهآخروآهمن-ع

الثاني.القرنأهلمنمونتانوسهوهذاو.خاصةوطاقوساصياماتوفرض

.(23صفحة4186،لكوريدي)القديس

وال!ريعةالها،ليسوالمسيحالعالميخلقلماللهإن:ميلادية73سنةوقائك-غ

يد)القديسميناندرضسالمبجلقولوهو.عللخلاضسوريةاليهودية

.(1دصفحة1864،لكوري

بزانيةالقدسالروحاقترانبسببالعالمخلقولكن،العالميخلقلمالمسيح-ر

الأضبعةهؤلاءمنفولد-لآلهةامنأقلالهية-أرواحأيوناتأربعةولدتالتي

ال!ياطين.أفواحوسبعةوالناسوالملائكةالآلهةفخلقالشريرالأيونيأيونات

،لكوريدي)القديسرالميلاديالأولالقرنأهلمنالنيقولاريينقولطوهو

(18صفحة1864

يعخينوسخلقالذيبابراساسالمدعوالآبخلتعهالعالمأنباسيليدلسزعم-

وهيالفطنةأيفروناسيسخلقالذيالكلمةأياللوغوسخلقالذيالفهم

خلقواوهمالملائكةفطرتااللتينوالقدرةالحكمةأيوديناممسصوفيابرأت

كصذاوعلىثانيةسماءأيضاخلقواوهؤلاءآخرينملائكةوبعضالأولىالسماء

بمقدارسماء-365-وستينوخصسثلاثمائةصورواأنهمإلىتصولواالنسق
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علىالاستلاءأرادولما.الثانيةالرتبةملائكةرئيساليهودالهوكانالسنةايام

منالناسلينتمذالبكرابنهنوساللهفأرسلالرؤساءجميهععليهثارالقبائلجميع

هيوليةقوةوكان.يسوعالمسيحهوهذاونوس.العالمخلقواالذينالملائكة

فصلبصلبهأرادوالماسمعانصورةأخذوأنه.الهيئاتمنشاءمايتشحوكان

.(1أحد)يراهأندونالسماءإلىصعدالذييسوعلاالقرويسمعان

تجسدأنكروالأيوناتخلقتهالعالمأنميلادية141سنةالمصريينأحدوزعم-ف

يد)القدي!والتينوشقول!وهوالسماء.منأتىجسدهانوزعمالمسيح

(19صنمحة1864،لكوري

مايفهمواأنأرادوا،فلسفيةأراءلهمفلاسفةأيضأالدينيالجدلكحذافيدخلوهممن

منطقها.مقتضىوعلىضوئهاعلىجديدااعتنقوء

شغلوالأنهمالرومانيةالاضطهاداتمدةتظهرلاكامنةالاختلافاتتلكوكانت

يظهرونهولابديخهميستترونوكانواوالكوارثالمحنواستاقبالطالبلاءوردالأذىبدفع

السطح.علىوبرزتظهرتنا!ألارزقواماإذاحتىيعلنونهاولاعقائدهمويخفون

تزاللانيقيةمجمعسبقتالتيالمرحلةإبان،المسيحيةالعقيدةأ!ولكانتلقد

النجومتلكبعدأصبحتقدالإلهيةالحثتائقس!تلم.القولأهمكنإذا،الضبابيالطورفي

تزاللاكانتالحقبةتلكوسجالات...اللاحاتةالقرونفيبىسيقهاستثىالتيالثابتة

قبلبروزها،يعلنفلنجدا،عنيفةجدالاتحقالاستئيرالتي،الئالوتمسألةجانباتنحني

.(47صفحة،7052الهاويلتر،لالأونيقيةهمجمعوادانةالآريوسةظهور

،بالجامعةفيالكنسيالتاريخأستاذ30ها!!3"!ح4أوفربيكفريدرخأوجدكما

العسيححعئاتفيومعتقده.الميا،ديالأولالقرنححلسنوكحوالإسكندرقيباسييدسقولوهذا-(1)

في!وجود!التمرويسمعانلصورةواتخاذهالاقبطياصيالأسخريويهوذاإنجيلفيدةموجوالثهسلية

.حمادينجعمحطوطانمنشثرفلا
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المسيحيةللعاتيدةالأساسيالفراغأنأوضححينالمسيحيةتاريخفيأساسيأمنعطفأ

علىالاستحواذإلىالاستمرار،منتتمكنلكياضطرها،متجانسهموضوعأيوغياب

اقرنحضالأولىالقمرونمنعصر،لككوفقأوتنصيركحاآنذاكالسائدةوالفلسفاتالعقائد

!عو:حقوجهعنأوفربيكيؤكدهوما...والتاريخيالعلميالنقدبدأحينما،ضالتاسع

واختافتالملكوتخذايتحاتقلموحيخما،فثتطبالملكوتالتبشيركانتيسوعرسالة"أن

مصدايةوأن،كموضوعذاتتعدولمكيانهاالهسيحيةفقدت،المسيحيينبينانتظارهفكرة

."الأصوليةالكنسيةالأوساطفيإلاباقيةتعدلمالأناجيل

الميلادقيوالثانيالأولالقرنينكلامنالأوليةالمعتقداتمنالنماذجتلكمستتطور

المحف.اللاهوتإلىمنهاهوتيةالا3الفلسفةنحووأنحىتعقداأكثرأشكاصالالتأخذ

وأريجانوزسوترتليانوسومانيالسميساطيوبولسسابيليوسمذهبفظهر

قضيةهوالثالثالقرنجيلفيطرحلاهوتيموضعأهمولعاول.وغيرهموآريوسوبوفاسيانوس

الأخرفى.التفاصيلمنللخلافإثارةالكثرالموضوعوبدتللمسيحالمفردةأوالمزدوجةالطبيعة

اللاهوتيةوالخا،فات،الرسلعهدمخذمستمراليزلماللاعوتيالجدلالواقعوفي

أسقفكان،الكنيسةآباءبين"ومنيلمز.جيقولحهمذا،يومناإلىواستمرتبينهمابتدأت

الكنيسة.وحدةبانتهاك،الأولالقرننهايةفي،الهراطقةاتهممنأولأغناطيوسأنطاكيا

بالابتعادالتراليينويوصي،باطلةعقائدتاقبلعدمعلىالأفسسيينيهنئ،رسائلهففي

الثهيدكتبالشانيالقرن-.وفيالهرطقةتشكلالتيالغريبةالنبتة-تلكالدوستيةعن

--والإيمانب-فاقديلهايستلمونمنفيهيصفالهرطقاتعنبحثاسيوستييانو

ليونأسقفعينهاالفترةفيكتبهعينهالنوعصكتاب-المجدفين-.وفي-والزنادقة

أوريجانوس،الثالثالقرنفيذلكفيحذوهحذاوقدعنفا،أقلالأخيركصذايبدو،إيريناوس

أنفسهميشبونالذين،الهراطقةأنبإعلانيكتفونالثلاثةالمشهورونهؤلاء.وترتيليانوس

.(12صفحة0702)ويلتر،المألوفةالكنسةتعاليمإلىيسيؤونالمسيحإلىكذبا

بأربعةإتاهارابالاأناجيلأربعةوجودعلىإيريناوسالقذيسيعلنالثانيالقرنفي

ممكئايكنلمقائاذ:،لل!!اروبيموجوهلأربعةوا،الرئيسيةرياحوالأربعة،المسكونةجهات
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للعالمأركانأربعةيوجدإذفإنهالعدد.فيعليههيمقاأقلأوأكثرالأناجيلتكونأن

كانولما،كلهالعالمفيالمسيحيةانتشرتوقد،رئيستة!لاحوأربعةفيهنعيشالذي

يوجدأناللائقمنكانبهذا،الحياةوروح3:51تي1وقاعدتهالكنيسةعمودهوالإنجيل

أيضا.البثصريةوتنعش،ناحيةكلمنالفسادعدمفتتن!مأعمدةأربعةللكنيسة

ظهرتالتيالفلسافيةاللاهوتيةبعفالمعتقداتعنالحديثالمفيدعنأنهنرى

شديدصراعفيكانتالتيللمسيحالمؤنسةبالسميساطيةهناوأكتفي.الثالثالقرنخلال

يأواحد،اللهأن،أنطاكيةبطريكالسميساطيبولسالقديررويرى.المؤلهةالتياراتمع

عنعبارةوهما،والحكمةاللوجوسبيننميزأنيمكنناالأقنومهذاوشيواحد،أقنوم

كانالذيوهو،الأزلمنذمنهانبثقأواللهمن(1اللوجوس)خرج.أقنومينوليساص!شيهن

تدلإذ،والفلفيالدينيالغرلينالفكرينفيغموضاوأكفرهاأهميةالكلماتأشدمنوهي:لوغوس(1)

أخرف.معانبينمن،الإلهكلمة،الكليالعقل،اللغة،كا!الخطاب،متعددةمدلولاتعكشتىسياقاتفي

الابنعلاثةبهحوافي،نيقيةقكماآباءعندأاالابنللقبالمقابلاللقبهو""الكلمةأي"اللوغوس"

الله،ف(كلمة.الآبكيانعنللابنانكصالأفيتحيالمئابلفيأو،ماديرباطأيعنتنأىكعلاقةبالآب

-واللهدتهذاتفةصفةباعتبارهلأبنايكون،ذلكعليوبناءواحد.بآدبالجوهرثةوصفعته،أ!ذاتيةااللهصفةهو

عنه.خارحويخرشيهفهوواحدجوهراللهولأن.فيهجوهرئةصئنةباعتاره،عنهمنفصلفي-واحدةذات

وأ،تمزقهأندونا!تعلامنالكلمةتشجاكما:(.م452-185)أوضيجانوساحلأمةايقولذلكوفي

الالنعلاشةندركأنينبغيالنمطهذاوعليهكذا،العقلطيةعنمفقممةأومنفصلةالكلمةتحسب

واللوغوس.إدراكهفيأزلممااللهلأن،الأزليوالكلمة،الأزليالعقلهولابكافالته.(تهصورحعوالذيبالآب

مثلأ.يوستينوسالثهدعندنئرأهماوهو،فكانليهكناللهقالعندماالعدمهـنالخلقوسيطصاضاللهكنطق

كماقؤةنبدوأوحكمةبدونقطيكنااللهلأن،اللهفيأزنتانصنمتانوهما،اللهةص!حواللهةشوهووالمسيح

الوثنئةالآثاضفيقبلمنمعروفةكانتسر"غو"لووكلمة(م379-033)الكيراباسييوسالقذي!يذكر

..مق005سنةحواليالأفسسي"9!ح/من!لو3هيراقليطسكتاباتفيكانلهااستخداموأول.واليهودتة

.الماديوالكوناللهبينالوسيطوهوالعالم،ايحك!االذي"الإاعيإالعقلهواللوغوسكانفيلووعند

جديدةبطريقةالكلمةاص!خدمولكنه.اللاهوقيحنايوالقذي!فهوالجديدالعئهدباستخدمئهاسأولأما

العلأمةأما.(.م1!7-53)الأنطاكيإغاطوسالئذي!أيضآوال!خدمها.عنهاالأقدمنفكرمنبكثيرأبعد

أثناسيوسالاقذي!جاءحتي،تعليمهفيئيارالمحورشجعله(.م512-051)الإسكندريكليمندست

الخلاص!.والضداءعنتعليمهوبيناللقبمذابينوكاملأمحكفاربطاقسبط(.م373-328)الرسولي

ثيؤطوكئةفيكما،القطحةالكيةتمبحفياليومحتيمتخدفا""اللوغوسالاصطلاحححذاولازال

جبلعليالناموسليعطينزل،للآبالذقيالحيالله(الوغوسكلمة":قولناكمثكوالثلاثاء،الائفين

كاملأ".إنائاوصارتغييربغيرتجدالذيإلوغوش(الكلمةالصيح"يوع:وأيضايخاء"
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تمامأ،همثلناإنسانيسوعأنأيالعذراء،منولدالذييسوعفيوأيضأالأنبياء،فييعمل

الإنسانهذافياللوجوسحلوقد،كاملإنسانولكنهوالأنبياء،موسىمنأعظمأنهمح

بشرييسوعلأنيسوعمنأعظمفاللوجوس.يسوعوبينبينهالتمييز!سنلابدلذايسوع

علىاللوجوشحلولبعدونثطالعذرا"منلدتهوبعدفيهحلالإلهكلمةأنضيقولمحثلنا،

القوية.المحبةبرباطبهوارتبطعمادهوقتيسوع

أيضأ!!بالخطيئةعلىفتمطليسينتصرأنيسوعاستطاعححذهالمحبةرباطوبفضل

وبسبب،كاهملةبطرياتةاللهمشيئةتقملأنهوهمخلصأفاديأأصبحلذا،آجدادهخطيئةعلى

بمعناهاوليسالإلههوالمسيحأنالقوليمكنالإنسانبهذاالإلهيةالكلمةأتحاد

للإلهوابناءأقنومانالمسيحفيكانأنهوحوآخرمعشقدالمعتقدهذاعنونشأ،الحقياقي

الأقدسالشالوثانكارفيلسابيليوسإلىأنضموبذلك،بالمب!يوالآخربالطبيعةأحدهما

بلاقنومأليستوكلمتهحكمتهوأنبالآبالمقدسةالكتبتحسبهواحدإلهيوجدبقوله

الإنساني.العقلفيالافهمبمقامالإلهيالعقلفيأنها

ةيف،اخلارالأموفيالفصلضرورةإلىوبإلحاحمثدتعامةاسبابتقدمعاوظل

أرجاءفيالواسعوانتشارها-آريوسالقسإلى-نسبةالآريوسةوظهورخصوصاالكبرى

منالتعاونشيئبدأتالتي،الأخرىالعقائديةال!جاناتيهددبدأالرومانيةالإمبراطورية

ومحاربتها.عليهاالقضاءأجل

آريوس:وآراءالخاصالسبب2-ب-

المؤلهةالتياراتمقاومةنفسهعلىأخذوقدمصرالإسكندريةئيالرجلكسذاكان

اص!نمالمعبودبوحدانيةا!ؤذلكهمحاربافاتامالمسيحألوهيةمنإليهتدعوشيما،للمسيح

..الألوهيةتلكيوهممما،المؤليةبالمذاهبالخاصةبعفالأناجيلفيجاءما

يكنلمإذالآبكانوقدمصنوعمخلوقوالابناللهوحدهالآب"أن:آقوالهن!ض

محدثأنهإلالهكلمةفكانالابنأحدثثن،الابنيكنلمإذكانالآب:يقولوكان"الابن

السماواتخاله!هوفكانالأمرالكلمةيسمىالذقيالابنإلىالآبفوضثم.همخلوق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا*ولى-المسيحيشاستكشاف64

السماواتعلىسلطانكلاعطيتقد:الماقدسإنجيلهفيقالكمابينمهاوهـماوالأرض

منبعدفيماتجسدتالكلمةتلكثم.ذلكمنأعطيبمالهماالخالقهوفكان.والأرض

.(137صافحة5091،بطريق)ابنواحدامسيحافصارالقدسروحومنالعذراءمريم

عئهورةمعروفةكانتإنهابكالمسيحيينبينالفكرةبهذهالقولفيبدعايكنولم

قبل.مننقلناهكماقبلهمن

كانفما،أسيوطكنيسةوآزرتهناصرتهوكذلك،الإسكند!يةفيأنصارلآريوسوكان

بذلكيأمرهالمنامفيالمسيحرأىانهوزعمولعنهطردهأنإلاالإسكندريةبطريرك!ن

عليهسينتصرالذيآريوسمجادلةعلىثحقدرتهعدمهوالأسلوبلهذااستخدامهوسبب

شك.ولابالحجة

بطريركالكنيسةأمروليفلماآريوسرأيعلىالقضاءفييجدلمالنفيهذاأنغير

معينفعلمذلكولكنوالصبرالحي!لةمنبنوعالمسالةيعالجأخذالإسكندراسمهآخر

فلسطين.إلىالإسكضدريةغادرالذيسو!!آ

كانوالإسكندريةوكنيسةآريوسبين!ححصورأالخلافكانالافترةهذهوفي

ماقدونيةوكنيسةفلسطينوكنيسةأسيوطككنيسةوخارجهاهمصرداخلمناصرونلآريوس

.الفترةتلكفيالمسيحألوهيةبعدمالقولوانتثارذيوععلىيدلوهذا،.الخ.ونيقوميديا.

علىبناءالأمرفيالرومانإمبراطورقسطنطينتدخكالحدهذاإلئالأممروصلفلما

الإسكدريةبطريركوالإسكندرآريوسإلىكتابافأرساررإسبانيا،أسقفهوسيوس!قدمهاقتراح

.م325سنةنيقيةمجمعفجمعيتافقالمولكنهمابينهماجمعثمالوفاقإلىيدعوهما

البطاركةفجمعالبلدانجميعإلىقسطنطينالملكبعث"نصهماالبطريقابنويقول

فيهمختلفينوحصانواالأساقفةمنوألفانوأربعونثمانيةنيتكيةمدينةفيفاجتمعالأساقفة

.(5091،بطريق)ابن"لأديانواالآراء

مراتعدةحرموقد،والمشلثةالكسضدروسمكائدمنوأتباعهكيراآرلوسأهينلقد
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قسطنطينإلىرسالةآريوسأرسل،الثانيمالسوفي،بهموخاصةصغيرةمجامعلدن

أهليةحرباتقومفكادتبكلامهالإمبراطوريقتنعفلم،نفسهعنبهايدافعالإمبراطور،

ألافونسواالقديسيقولوالغربالشرقبلغواآريوسوأتباعخصوصاالفعلحذاجراء

تمثاليهيخواآنإلىغضبهماتصلحتىجدالذلكفغضبواالآريوسيونا!أ"ليكوري

يوماسعيراتزادالخصامنمارشأىلماأنه.على..بالحجارةوجههصورةمخدشينالملك

نيتعيةمدينةالمجمعهمكانيكونانورسمالشؤونلهذهازالةعاممجمعبالئاماعتنىفيوما

،(58صفحة1864،لكوريدي)القديس"...تراسةفينيقيةعنلهاتمييزابيتينيافي

!عنخوفاوأيضا،الداخليالأمنابتغاء،دينيولي!سياسيلهدفأقيمفالمجمعإذن

سنرىكماسيفسرماوهذا.للآريوسيةالرهيبللتوسعنظراالقيادةعلىجديدةانتفاضات

بعد-.فيماسنرى-كماالمؤنسةبدللمثلثةالإمبراطورسبضغطنيقيةمجمعتأييد

كماأهمها،والمذاهبالعقائدمختلفوميلادية325سنةللمجمعالمدعوونكان

يأتي:ما،بطريقابنافضيشيوسالبطريركلخصها

المريميين""ويسمونالبربرانية.اللهدونمنإلهانه!أوأنه.\

وشيعته..سابليوسنارشعلةمنانفصلتنارشعلةبمنزلةالآبمنالمسيح02

وأشياعه.البيان.الميزابفيالماءمروربطنهافيمروإنماكمريمبهتحبللم.3

كنالابنوابتداء،جوهرهفيمناكواحداللاححوتمنخلقإنسانالمسيح40

بول!.اللهابنسميولذلك،الإنسيللجوهرمخلصأليكوناصطفي،مريم

وأشياعه.الثمم!اطي

وأصحابه.مرقيونبينهماوعدلوطالحصالح:تزللمآلهةثلاثة.ه

.(135صفحة5091،بطريق)ابنأسقفأ318والالرسول!لبو.إلهالمسيح06

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


48

المجتمعين:عدد2-ت-

ا*ولىالمسيحيشاستكشاف

عددحعم:فيالأقوالاختلفت

.(133صفحة091د،بطريق)ابن4802أنهمالمثشهرفالقول.\

والسبعونالثامنالفصل،النقيوسيالدينرجالمنكبيروحشدأسقف2.318

.(05صفكلحة1002،)الكنسيهة

0002الحضورعددوياقاربوالفلاسفةالمفكرينمنعددومعهمأسقفأ03318

.الأقباطتاريخفيشنودةزكيشخص

الله.مدينةكنيسةفيرسغزكي04527

السابق.المصدر50003

البطاركةمنالدينرجالمن5052العلىيزيدكانالمجتمعينعددأنيظهر:والذي

انتقاءكيافيةعنهـحطروحايزل!لمالسؤالأنكما.وغيرهمورهباناوفلاسفةوالقساوسة

الأساقفةمنالمعمورةشيالمسيحيةكحمثليكليستدعلمأنهالمؤكدمنلأنه؟المدعوين

واسع.أفقميباهـشدادتضمغلاوالخيالصغيرةالمسيحيةالكنائسخصوصا،والقساوسة

وبالنظر.الزمنذلكفيللجدكمثيرهمسألةأكحمالإنسانابنالمسيحألوهيةكانتلقد

مرت-والتيبطريقابنالبطريركلناناتلهاكمانيقعيةمجمعفيالحضورالقساوسةعاقائدإلى

التاريخسجلهاالتيالمسيحيةالطوائفمنللمئاتالسحيقالغيابنتبينفغننا-سالفمعنا

الحشتائيينممثلوهمفأين.الغنوصيةالمسيحيةبالمذاهببعدشيماعرفتوالتين!سهالكنسي

الخ...والمونتانيونوالكاربوكراتيونوالشيثيينسراكاسوعبدة،المقدسةالحيةعبدة

الا!ساعيةالأغلبيةلإعطاءممنهجا،للأساقفةالنيقاويالقسطنطينيالانشقاءكانلقد

العالمفيأكثريةكانواوقدالمذكعبينبينالجامعةوالطوائفالمؤنسةحسابعلىللمؤلهة

نيقوميدياأسقفأوسابيوسصديقهإلىرسالتهفيذلكيؤكدنفسهوآريوسآنذاكالمسيحي
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!عسيحييغالبيةمذهبهومذهبهوأنالكسدروسبرئاسةلهالمؤلهيناهانةلهيشتكيوهو

فيمعهنتفقلالأنناباللهكافرونكأنناالمدينةمنطردنا.حمى..ثائافىالإمبراطوريةلثرق

اللهمنابندائماوالابنآبدائماالآبوبأنازليوالابنازلياللهبأنالجهارياعلانه

واغرغوريوسواثناسيوسوبولينوسوتيودوتوسالقيصرياوسابيوساخاكأنوبما.ذاته

...محرومونفهمبدايةوبدونالابنقبلكاناللهأنياتولونالشرقأهلوكلواتيتس

أولنيقيةفمجمه،الإيمانيةالناحيةفمنوإلا.(431صفحة4921القمصر،)الشماس

إنهافرد.بكلخاصةداخليقلبيشيءهوالإيمانبينما،الإلهعلىتقترعانسانيةتجربة

إلاالدينفيالسياسةحلتوأينما،اليقاويةزمنالألوهةاختياراتتوجهالتيالشاسة

مانيع!يلاوجهعلىندريلاأننامع.تبعاتهالقادمةالأجياكستجنيظلماوأحدثتوأفسدته

الكنيسة!صادرمننستقيلأنناالديفي،انتمائهمرتافاصيلالمدعوينوعددبالفعلحدث

المخافسةوالآراءالجدالاتكلحذثيتمأنالطبيعيومن،نيقيةمجمعفيتقنينهابعد

ومتوقعة.كثيرةعقائديةلإقصاءاتكثيرةشواهدعلىأبقىأنههمع.الفتيالكنيسيللاهوت

وانقضتوالغضبواللغطالجداكفكثرالاولىالجلسةبانعاقاداعمالهالمجمعبدأ

"انوقالآريوسفوقفللمناق!ةتقدك!واالتالياليوموفيجدوىبدونالاولىالجلسة

وحيداالاصلفيكانالآبوانجوهرهكحنوليسالازليةفيللابكمساوياليسالابن

بدايةلهالذىلانلافىبنحتىيكيفولايرىلاالآبوانبإرادتهالعدممنالابنفاخرج

ضجواالكلماتهذهالآباءسماعفحال."مكتسبلاهوتلهالابنوأنالأزلييعرفلا

كلامه.يسمعواكيلااذانهموصمواهائلاضجيجا

دونالابن"إنمجملهماوقالاثناسيوسلهفانبرىكحعتاقدهعنيدافعآريوسرواخذ

الآبالىماضانىقلتلأنىتافرحونلكنتمتحبونيكنتم"لوجاءكماتجسدلكونهالآب

اماالابنناسوتمنأعظمهوالذىالآبالىيمضىبخاسوتهانه"أيمنىأعظمابىالن

كلملكقدالآبمنالأزليةبولادتهالابنوانواحدا"والآب"اناقولهفيفينظرلاهوته

انسانا".صارالهاكونهبحسبكثيرةمواضعفيتكلمالمسيحانوقالسلطان
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الابنانذلكومعنىمنىأعظمابىقالالابن"انمجملهكلامفيآريوسعليهورد

السماءفيسلطانكل"اعطيتقالالمسيحانوقالالجوهر،فيالآبيساوىولااصغر

المسيحانوقاللهمساووغيرمنهأعظملأنهابيهمنالسلطاننالانهذلكومعنىوالارض

يكونفكيفالدينونةوقتيعرفلاالابنكانفاذاالدينونةساعةصرفةعدملنفسهنست

عبدهوفاذا،أرسلنيمنمشيئةبلمشيئتياصنعأناقدشلاأناقالالمسيحأنوقاكالها؟،

لموبغيرهكانبهشيء:كلالابنعنب!ارتهفيقالالذىبيوحناواستشيد،ودونهللاب

فالابنالخلائقلصنعالآباستخدمهاالةالابنانعلىيدلالقولفهذا،كانمماشيءيكن

الابنانيع!رفونكانوااذاسائلفبعضهمالمجمعهذافيالجدال-وكثرخالقاالهاليساذا

بعضإلىبعضهمفخظرحاقااللههووانهوصورتهوحكمتهالآبقوةهوبلهمخلوقاليس

اللهومجداللهصورةندعىالبثرنحنلأنناذلكعلىافقنوانناقالواثمهمساوتشاوشوا

جهةمنواماالرببقواتسميتالجرادانحتىقوتهانهاالكتابعنايقولكثيرةوأشياء

الفريقينمنأحديلقولمهكذاتينأوجعلانهإذفيهم!ثماحنةفلاحقيقيإلهبأنهالقول

اثناسيوسفاقترحونافيها.قوتهابإضعافالاخرالفريقوقامالافكرةعنبهايعبرعبارةاية

هذهعنللتعبيرواحدجوهرذواوالجوهرفيمساوأي4يمه5-"ءأكهىهكلمةتضافان

انهابدع!ىاللفظةهذهاستعمالفياليوسابيونفعارضواضحةموجزةبطريقةالحتهيقة

7لم"هأك!ىء-أيمهبلفظةاستبدالهااقترحواثمللتأويلوقابلةملائمةوغيرالكتابمنليست

لكنووالقبطيةنانية"باليو"يوتاوهوواحدحرفالكلمتينبينوالفرقالجوهرفيمثابهأي

العبارةانهاللأغلبيةظهرمابقدرمعارضتهموبقدرالمعنىفياللفظينبينالفرقأعظمما

اقلهوبمايعتهقدمنوبينالمسيحلاهوتبصحةيؤكنمنبينللتميزبالذاتالماقصودة

صوتاعشرسبعةعنالاقليةتزدولمهائلةبأغلبيةاثناسيوساقحراحعلىفصودقذلكمن

هكذا:الايمانقانونيكونانوتقررالتامبالسرورالنتيجةهذهوقوبلت

ونؤمنيرىلأومايرىمالارضواالسماءالخالقالكلضابطاللهواحدباله"نؤمن

نورمننورالدهوركلقبلالآبمنالمولودالوحيداللهابنالمسيحيسوعواحدبرب
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هذاشيءكلكانبهالذىالجوهرفيللابمساومخلوقغيرمولودحقالهمنحقاله

ومنالقدسالروحمنوتجسدالسماءمننزلخلاصنااجلومنالبشرنحنلأجلناالذى

فيالامواتبينمنوقاموقبرتألمالبنطىبيلاطرعهدعلىوصلبتأن!العذراءمريم

مجدهفييأتيوايضاابيهيمينعنوجلسالسمواتالىوصعدالكبفيكماالثالثاليوم

انقضاء".لملكهيىالذىوالامواتالاحياءليدين

القراراتد2

ناآريوساذاعالذىسابليوسبدعةوحرمواتباعهآريوسمصالقرارهذاويلى

اللهكلمةعنالتعليمفيالاساسيتينالخقطتينالمجمعاوضحوبذلكيقبلونها!سعارضيه

المسيهحالوحعيةوصحةاللاهوتفيالاقانيمتميزوهما

يتسترمنواعدامكتبهوبحرقبنافيهر!اوبدعتهآريوسبحرمالمجمعح!صمانوبعد

الملكامامالبحثوقعشيءكل"قبكيقولإفرياتيةكنائ!الىالمجمعوارسلعليها

اقوالهفلتكنايضاوهكذاتاقواهموعدمورفاقهآريوشاثمفيالتاقوىالكلىقسطضطين

وجدوانهالقدم!ناللهابنانمجدفاقاللأنهاستعملهاالتيالخجديفيةوعباراتهواعماله

إنهوقالوالرذيلةالفضيلةعلىقادرارادتهتلقاءمناللهابنانوقالفيهيوجدلمزمان

."صهـمههذافكلوعملمخلوق

:اخرىمسائلفيللفصكعمهصرفآريوسعلىالقضاءمنالمجمعانتهىولما

واحدموعدفيالمذكورالعيديكونانبالإجماعفقررالقيامةعيديومتحديد/ا

لاحتىاليهودعيدفيهيكونالذىالبدريلىالذىالاحديومأيالبلدانبجميع

معهم.اواليهودقبكيعيدوا

تت.والىالحقوقبحفظواكمرهميليت!رشاقاقامرفيالمجمعنظرثم/ب

بمعموديةالمجمعفاعحرفالقديمةالمشكلةتلكالهراطقةمعموديةفيالنظر/ج

سموديتهملانبالمعموديةلاالهراطاقةبعفمنيقبللاانوحددواحدة
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الاقدسبالثالوثبالاعترافارتباطهالعدمصحيحةغيربالفعلهياسماالمعروفة

غيرلبثتعليهمالمتممةالمعموديةلكونمعموديةبلايقبلواانوالبعفالاخر

المعموديةتمسلااخرىبمواضيعلتعلقهاآرائهمكنممسوسةولافاسدة

جلارادوقدالزوجاتاصحابمنيكونواانالكهنوتذوىعلىحكم/د

ياتبللمرائيهمانالاالاكليروسرتبكلتبتلضرورةيتمررواانالاعضاء

عينهفقدبانهاليهاشيرالذىطيبةاسقفبانضوتيوسالاتديسمعارضيهاشدوكان

الواجبمنليسبانهصرحاذاعزبوهوالاضطهادفياليسرى!لدهاليمنى

كلامهفاثرالنفععوضللبيعةضررحدوثخشيةالكهنوتذوىعلىالتثقيل

بالحكمالمجمعوأكضفيعدمهأوالاقراركعنينتفعلاانهعرفوالانهمالجميعفي

قانوناعشرينالمجمعسنذلكوعلىالزيجةإعادةبعدمالمترملينالكهنةعلى

ححذا.عصرناإلىموجودةتزاللاالخصوصتلكفي

الهتناطرينمنقسطنطينموقفذ2

اشدفعجبهممثليهامنفرقةكلمقالقسطضطينوسمعالمختلفونأولئكاجتمع

داراوأخلىمنمعالصحيحالدينلينظريتناظرواأنهمفأص،وسمعرأىمماالعجب

ووحدةالمسيحتأليهعلى318لاتفاقنظرابولسيةفأىإلىأخيراجفحولكنهللمناظرة

.الرأيحعذايمثلونالذينللأساقفةخاصا!جلسافعقد،معهجوهر

الأكثرية،يشكلوالمأنهممعوأشياعهبولسلرأيقسطظينانحيازلضايتضحوكحكذا

التصويتعلىوإنما،والبرهانوالحجةالعلمعلىمبنياليسالترجيحمعيارأنكما

المسيحيةالطوائفأكثرأنح.الصوابيةعلىبالضرورةيعبرلاوهذاالمتماسكةوالأكثرية

ابنيقول.والشانيالأولالترنينخلالخصوصاالمسيحلألوهيةهمخكرةكانتالأولى

فيوجلسعظيماخاصامجلساأسقفاعشروالثمانيةللثلاثمائةالملكوضع"البطريق

مملكتيعلىاليومسلطتكمقدلهموقالإليهمفدفعهوقضيبهوسيفهخاتمةواخذوسطهم

وقلدهالملكفباركهالمؤمنينوصلاحالدينقوامفيهمماتصخعواأنلكمينبغيمالتصنعوا
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والشرائعالسننفيهاكتاباأربعينلهووضعواعنهوذبالنصرانيةديناظهرلهوقالواسيفه

)ابن"بهيعملواإنللأساقافةيصلحماومنهابهويعمليعلمهإنللملكيصلحمامنها

.(136-135الصافحات5190،بطريق

عليهالمسيحألوححيةبتقريرخرجواالمجمعذلكفيالآراءالمجتمعونتداولأنبعد

.مخلوقفيمنهمولودوأنه،للهمساووأنه،اللهذاتهمنأي-اللهابنوأنهالسا،م

بعدالسماءإلىارتفعثم،عالناسلخلاالبشربصورةتجسدالإلههذاأنقررواكما

كماوحرقها.الأناجيلباقيوإدانةالمعتمدةالأناجيلفيالتقريرتمكما،الموتمنقيامته

الاقرارات.هذهتخالفالتيالكتبوحرقكتمهوحرقوأنصارهآريوسلعنتم

ناقطتين:إلىمتجهأكانالسلطانبقوةالثراراتدعمالذيرالإلب!اطوهمأنيظهـسوالذي

،)سحابأسلفنا-.-كماإمبراطورتيهامنيهددالذيفالخا3إزالة:الأولى+

.(48صافحة1986

وثنيأ.يزاللافكرهأنإلىإضافةالوثنينمنشبهغالبيةإرضاء:الثانية+

يلتزموالمالأساقافةسنالكثيرأنإلابالقوةالاقرارلهذاونصرهالإمبراطورتأييدورغم

وأصحابه،آريوسطبعأومخهمحاقأيعتقدونهمانيبثووأخذواكنائسهمإلىارجعولمابه

إنهبللآرلوسومكنبعدفيماعفرجعقدنفسهالإمبراطورأنتذىالمصادربعضإنبل

آريوس.مذهبعلىعخدالموتنراشعلىكانلما

اثناسيوسالقديسنموذجالنيقاوي:التجسدعقيدةمعالم+-2

والتجسد:الأقدشالثالوثعقهميدة-أ

وعقيدةالأقدسالثالوثعقيدةبينأثناسيىسالقديسكشاباتفيوثياقةعلاقةهناك

بينكتاباتهفييربطوهو.وقيامفوموتهالكلمةاللهبتجسدتمالذيوالخلاعررالثمداء

وكلمتهاللهابن-المسيحوعملالأقدسالسالوثأقانيمكأحدالمسيحشخصعنتعليمه

!ومترابطتانمتلازمتانالعقيدتانفكلا!ومخلصكفادالثانيالأقنوم-
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التعبيريمكنلابالمرةشيءيشوبهالاوالتيالحقةالمسيحألوهيةأنأثناسيوسيرى

محاربتهفيبثمدةيتضحوكعذا،معاشةحياةهيبل،تعبيراتفيوصفهاأوبالكلامعشها

أجلكمنالكلمةاللهبتجسدعلاقتهفيالكلمةألوححيةلإثباتومحاولتهالآريوسجينلأفكار

البشرية.وخلاصفداء

عنكلمةمجرديسمعأنحتىيرفضأئناسيوسالقديسركانلقدالحقياقةففي

للبهشرية.وخلاضابفداءيجيءلن""المسيحهذاأنطالما""مسيح

عنأثناسيوسعقم،الكنيسةتعليممنعنهاترتبوماالرسلتنارةمنومبشدئا

المخلصأنكيفوفسر.حقياقيكخلاص...الخلاصيعملهوعنالحقياقيالمخلص

الإمكايةلهيكونلكيإلهيكونرأنلابدبلجومره،فيإلهيحقيقيكائنيكوقوأنلابد

فيالآبمعالابنلوحدانيةالمنكرأنأثناسيوشفعندولهذاالخلاصيالعمللهذاالحقيقية

وينكر.المخلوقاتصفوففيويضعه،الابنقدرةمنيقللنفسهالوقتفيهوالجوهر،

حتميةضرورةكانالواقعفيهووالتي،الابنبواسطةتمعالذىالخلافيويشككبالتالي

الابنبربوبيةالاعترافعدمإلى-أثناسيوسرأىحسب-يقودالنكرانوهذا.الإنسانلأجل

حلالذىوالهلاكالفسادوهوللأبعادالعميقالإدراكلعدموأيضاالإنجيلروححسب

التيالخلاصبإمكانياتالاعترافلعدمياقودناحيةومن،ناحيةكسسقوطهبعدبالإنسان

.أخرىمرةالئالوثشركةإلىالإنسانأعادتوالتيالكلمةاللهتجسدبواسطةتمت

يغلمللبثر،لمحبتهوذلك""الكلمةاللهلتجسدالرئيسيالسببكانالإنسانسقوط

المباشرةالسلبيهةالنتائجومنللإنسانحرفعلنتيجةكانالسقوطأنأثخاسيوشالقديس

نشيجةالبشريةعمالذىالموتنتيجةوالفسادالموتهووأهمهابلالحرالفعللهذا

الأولالسببأنليثبتالكلمةتجسدكتابهمنالأولىالفصولفييوضحهماوهذا.لذلك

التيالحياةتلك.الحقيقيةللحياةالإنسان!اعادةالموتعلىالقضاءهوالتجسدلعملية

ال!فعمةوفقداللهعنبالتاليالبعدوالإلهيةالوصيةوتعدىالمخالافةنتيجةالإنسانفاقدها

عصيانضاوأنبسببنا،كانإلينانزوله"أنيذكرالكتابنفسمنالرابعالافصلوفي.الإلهية

..متأنئا"والظهورإعانتنافيالربع!بلكيالكلمةتعطفاستدعى
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وهدفهاالتجسدبشأنالإلهيةالمشيئةب-أزلية

55

عمليةأيضاكذلك.ونتائجهالإنسانسقوطإمكانيةالسابقاللهعلمفيكانلقد

نأ.الكلمةتجسدكتابهمنالأولالفصلفيأثناسيوسركزاذ!!هوحتميتها.اتجسد

ص!اتلأنوذلك،بالابنيخقصهسوفوأيضابالكلمةالعالمخلقخطتهبدايةمنذالله

الإنسانوخلاصالتجسدقراريؤخذبأنتسمحلاتتبدلأوتتغيرأنيمكنلاالتيالله

القديسويعود.أزليةمشيئة،هناككانبلالأمر،بهذافوجئقداللهكأن.سقوطهبعد

علىردهفيالمقدسالكتابآياتبعضي!رحعندماالأمرهذاليوضحأشناسيوس

يقولإذ،(75الفصل،الثانيةالمقالةصفحة9841،اثناثيوس)القديسالآريوسيين

،الرسولقالكماظهرتقدالمخقصمننحوناصارتالتيالنعمةرغملأنه..سورة

حتىبليخلقناأنقبلأعدتقدكانتالنعمةهذهأنإلآبيننا،أقامعندماهذاحدثوقد

يفكرأناللائقمنيكنفلم،ومذهلواضحهذافيوالسبب.العالميخلقأنقبلمن

الجميعفإلهبنا.تعلقالتىالأموريجهلأنهيظهرلالكيخلاتناأنبعدصنابخا3الله

رغمأننامقدفاويعرفهـشاأكثرأمورنايرفكانولأنهالذاتيبكلمتهخلقناعندماإذا

الجنةمنسنطردوأنشا،الوصيةمخالافينبعدفيماسنكونأنناإلاصالحينخلقناقدأنه

بكلمتهخلاصناتدبيرقبلمنأعدفقدوصالحللبشرمحبوهوولأنه-العصيانبسبب

فلاوسقطضاالحيةبواسطةخدعناقدكضا!انحتىلأنضاخلاقنا.أيضابهالذى-الذاتي

نقوملكيلخاإعدادهسبقالذىوالخلاصالفداءبالكلمةلنايصيربلكليةأموائانبقى

أهلإلىبولسمعلمخارسالةفيجاءلماتفسيرهفيأنهكما.كمائتينغيرونظلجديدمن

السماوياتفيروحيةبركةبكلباركناالذىالمسيحيسوعربناأبوالله"مباركافسس

قديسينالمحبةفيقدامهلنكونالعالمتأسيسقبلفيهاختارناكما،يسوعالمسيحفي

أثناسيوسيتساءل5-1:3"أفسسننسمهالمسيحبيسوعللمبنيفعينناسبقإذ،لوموبلا

نفسه؟هوقالكماقبلمنفيهممثليننكنلمإننخققأنقبلاختارناكيفاستنكازا

آخذاالدهور"قبل"تأسسقدنفسهالابنيكنلمإنالبشريخلقأنقبلفعينناسبقكيف
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الافصل،الثانيةالماقالةصنعحة،9841،اثناثيوسسيدقلا،؟انصالختدبيرعاتقهعلى

علىصالحوهوصالحالله"ولأن:فيقولالتعليمهذايثبتلكيرائغامثالأويعطى،76

هذا،خططفقدلذاوخلاصهمعونتهإلىتحتهاجالتيالضعيفةطبيعتنايعرفوهوالدوام

كيفيةالوقتنفسفييخططفإنهمنزلأيبنيأنيريدحكيفامهخدسكانلومثلماوذلك

يخطط،عندماقبلمنلهذايعدوهو.بناؤهتمأنبعدمايوقا؟مرلوأخرىمرةتجديده

استعدادهناكيكونوهكذاللتجديد.اللازمةالاستعداداتالعملعلىللاقائمويعطى

المسيحفيتأسسقدخلاصناتجديدفإنالطرياقةبنفسىوالمنزلبناءقبلللتجديدمسبق

أما،الأزلمنذأعداقدوالشخطيطفالإرادة،فيهجديدمنخلقناإعادةيمكنكيقبلنا،

اثناثيوس،.القديس"العالمإلىالمخلصوجاءالحاجةاستدعتعند!اتحققفقدالعمل

.76الفصل،الثانيةالمقالةصفحة،9841

الساقطةيةرث!بلاالطبيعةمواجهةفيت-التجسد

الخيرمعرفةشجرةمنيأكلألآ،الفردوسفيوضعهأنيوملآدماللهوصيةكانت

النصهذاأثناسيوسالقديسيضع.يموتموثامنهايأكلأنيومأنهإياهمحذزاوالشر

سيادةلهصارتالموتأنإذ..دص!جتلاوحتميةضرورةعلىوكبرهانكتابيكأساس

لي!بهاالمقصودإنقائلأ"تموت"هـموئاعبارةويفسر،الوقتذلك!نعليناشرعية

صفحة9981،اثناسيوس)القديس"الموتفسادفيالأبدإلى"الباتاءبلالموتمجرد

وضعهالذىهواللهلأن،يناتفالناك!وسأنممكئايكنلمولأنه.(3فصلا+طمةتجسد

يكونأدتيمكنلالأنه،لائقةوغيرحفاكمرعبةالحالفيالنضيجةأصبحت،التعديبسبب

الواحدبالحرفيقولإذتصلحلاالإنسانتوبةفإنالوضعهذاتغييرولأجلكاذئا،الله

فيالإنسانيظللمإنصادقااللهي!صنلرلأنهاللهأمانةحفظعنتعجزالتوبة"لكن

تغيرأنالتوبةتقدرولا.الصادقاللهكقولبالموتعليهفحكمتعدىلأنهالموتقبضة

اثناسيوس،)القديس."الخطيةأعمالعنتمنعهمأنهوتستطيعهماكلبل،الإنسانطبيعة

.(7فصلالكلمةتجسدصفحة،1998
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الوجودإلىالإنسانيعيدلكيوحاسموجوهريأساسيشيءإلىالاحتياجكانلقد

لكلمةالحاسمالتدخلإلىاحتياجهناككان.اللهمعالشركةإلى،الحياةإلى،يقي!تحدا

لحى!قادروحدههوالذيا+لحمةاللهيتجسدأنإذاحتقاوكانجديد.منالله

عملمجردالإنسانتيدىكانفلو"الإنسانإلىالفسادوعدمالحياةوإعادةالأوضاعووذ

تورطفقد،التعديحدثأنبعدالآنأما.كافيةالتوبةل!!انتفساد،يتبعهولمخاطئ

فما،اللهصورةمماثلةنعمةمنهمونزعتطبيعضهمعوكانالذىالفسادذلكفيالبشر

تلكلالإنسانيعيدأنيستطيعالذيذاقنأو؟ذلكبعدالأمريحتاجهاالتيالخطوةهي

؟العدممنشيءكلالبدءفيخلقالذياللهكلمةإلاالأولىحالفإلىويردهالنعمة

الآبصدقيصونأنوأيضاالفسادعدمإلىبالنكاسديأتيأنالقادروحدههوكانلأنه

يعيدأنالقادروحدههوكان،الكلويافوقالآتكلمةهوإنهوحيث.الجميعجهةمن

)الاقديس."الآبلدىالكلعنشافيهغايكونوأنالجميععوضيتألموأنشيءكلخلق

.(3فصلالكلمةتجسدصفحة،9981،اثناسيوس

:ضرورةوالتجسدحمميةالموتصارلقد-ج

يكنولمأخطأ،إنبالموتالإنسانعلىحكمهعنيتراجعأنللهممكتايكنفلم

اللهسمظهركانالاهتمامفعدموفنائها.البشريةبهلاكيباليولايهمكاللهأنممكئاأيضا

ثابتة.غيراللهطبيعةوكأنشيبتنكانوالتراجعصالخا،ليسوكأنه

.ضرورةوحدهاللهكلهةوتجسدحتمئا،الموتصارفقدهكذا،الأمركانفإن

كأداةبشرئاجسذاالكلمةيتخذأنلائفاكانلماذاأثناسيوسالقديسيوضحوكحنا

لافداءوسيلةتكونأنيمكنآخر،طريقأووسيلةأيوششبعد،الإنسانبهاليخقمى

وخلاصه:الإنسان

:فيقولوالخلودالفسادعدمإلىالإنسانيعودكيالتوبةكفايةعدميوضحفأولأ:

قبضةفيالإنسانيظللمإنصادفااللهيكونلنلأنه،اللهأمانةحفظعنتعجز"التوبة
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طيعةتغيرأنالتوبةتقدرولا.الصادقاللهكاقولبالموتعليهفخكمتعدىلأنه،الموت

اثناسيوس،".)القديسالخطيةأعمالعنتمنعهمأنهوتسشطيعهماكلبل،الإنسان

.(ك7فصلالكلمةتجسدصفحة،1998

كانبل،خاطىعملمجرديكنلمفعلهماأنفيتكمنالإنسانساقوطمأساةإن

"لو:أثناسيوسالقديسيقولكماولأنهوالفساد،الموتتبعهخاطئعملبالحرى

)القديس"كافيةالتوبةلكانتفساد؟يشبعهولمخاطئعملمجردالإنسانتعدىكان

أنههو؟ضرورةالتجسدجعلماإن،(3فصلالكلمةتجسدصفحة،9981اثناسيوس،

طبيعشهم،هوكانالذيالفسادذلكفيالبشرتورط"اللهوعميةعلىالتعديحدثبعدما

فييبقواأنمنتمكنهمكانتالتيالنعمةهذه."اللهصورةمماثلةنعمةمنهمونزعت

الفساد.وعدمالحياةشركة

ضرورةيرونلاالذينعلىأثضاسيوسالاقديسيجيبآخرموضعفيئانئا:

اللهيتمململماذا:ويقولونبيننا،الإلهيظهورهمنويهزؤونبل،الكلمةاللهلتجسد

التيالطري!عةبنافسأيجسذا،كلمتهيتخذأنبدونأمربإصدارالبشريةخلاصأمر

شيءيكنلمالبدء"فيقائلأ:أثناسيوسالاقديسيردهؤلاءعلى؟البشريةبهاأوجد

ولكن،الخلقلإتمامإلهيةإرادةمعنطقمجردعومطلوئاكانمافكل،بالمرةموجوذا

وليسموجود،هوساعلاجالضرورةاستدعتموجوداوصارالإنسانخلقأنبعد

ثم.(44فصلالكلمةتجسدصفحة،9981،اثناسيوس)القديسموجود"غيرهوسا

بلللتجسد،للخلاصالمحتاجةهيتكنلمالموجودةغيرالأشياء"لأنقائلأ:يستطرد

فعلأموجوذاكانالذيالمخلوقالإنسانولكنأمر،صدورأوكلمة!عجردي!نحيهاكان

الاتديس"(الكلمةيأتيأنإلىمحتاخاكانالذيهوكوالها3النسماد،إلىهمنحدزاوكان

.(44فصلالكلمةتجسدصفحة،9981اثناسيوس،

علىقادرينكانوا،الملائكةولاالبشرلاأنهإلىأثضاسيوسالقديسيشيرئالثا:

همثالعلىمخلوقمجردهوالإنسانلأنوذلك،الصورةمثالعلىالإنسانخلقةتجديد
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(.القديرراللهصورةهمليسواالملائكةأنكمانفسها،الصورةهووليسر،الصورةك!!

.(13فصلالكلمةتجسدصفحة،9981اثناسيوس،

أخرىمرةمعروفااللهكلمةيصيركيأنهأثناسيوسالقدي!يوضحوأخيزارابغا:

الخليقةتعدولمكافئا،الخليقةأعمالبينالتناسقيكنلم،الآبيعرفوبهالبشربين

الفظيعة،الشرورهذهككحدثتلما،كاشيةالخليقةكانت"لو:فيقولبعدمضمونةوسيلة

عنالضلالةنافسفييسقطونالبشركانذلكومع،بالفع!!موجود!كانتالخلياقةلأن

أعطىوأنسبقلقد.(41فصلالكلمةتجسدصفحة،9981اثناسيوس،)القديس"الله

"هذهفإن،السقوطوبعدالآنأما.الخليقةأعمالطريقعنيعرفوهأنإمكانيةللبشرالله

إنهمبلسابفا،أهملوهاالبشرلأنمضمونةغيرهيوبالتأكيدمضمونةتعدلمالوسيلة

اثناسيوس،(".الاقديررأسفكإلىيشخصونصاروابلفوقإلىأعيضهميرفعوايعودوالم

.(41فصلالكلمةتجسدصفحة،9981

الخلاصتحقيقعنالوسائلهذهمنككعبسأثناشوسالقديسأوضحأنوبعد

ءاد!فلاهذاإتمامإعلى-الجسدفيظهرالذي-وحدهالكلمةقدرةعنيكشف،للبشرية

الذي،نفعسهالمختصإلآفسادعدمإلىالفاسديحؤلأنمم!صئايكنلم"إنه:فيقولالعظيم

صور!علىليكونواالبشر،خلقيعيدأنائ!مميكنولم،العدممنشيءكلالبدءمخذخلق

ربضاإلآمائتغيرالمائتالإنسانيجعلأنهممكئايكنولم،الآبصورةهوالذيإلآالله

!لثتضى،الآبعنالبشريعتمأنممكتايكنولمذاتها.الحياةهوالذيالمسيحيسوع

."الحقيقيالوحيدالابنوحدهوهوالأشياء،يضبطالذيالكلمةإلآالأوثانعبادةعلى

(02فصلالكلمةتجسدصثمحة،9981،اثخاسيوس)القدي!

:فيقولالشرقيةالكنيسةبهتعخلماحسبالفداءلمفهومالمعمنىيعطىعباراتوفي

مسضحقينالجميعكانإذ،الجميععلىالمستحقالدينوفاءالواجبمنكان"ولما

ألوهيفعلىكثيرةبراهينقذموبعدمابيننا.المسيحجاءالغرضهذافلأجلالموت

عنعوضاللموتهيكلهثأسلم،الجميععنذبيحتهقذمفإنهالجسد،فيأعمالهبواسطة
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همنأقوىأنهيثبتلكىثانئا:،الأولىالمعصيةمنولحررهميبررهملكيأولأ:،الجميع

)القديس"الجميعلقيامةباكورةوأنهالفساد،عديمعأنهالخاجسدههمظهزا،الموت

.(02فصكالكلمةتجسدصفحة،9981،اثضاسيوش

.:..:..:..:.
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9لثانيالفصل

61

الهفقوداللاهوتا!تنتهمافإعافىةنحوالمسيحيش:الأرطقات

الغنوصيش1-منتهمكلش

مي.""بصيرةأو"معرفة"تعنيالتياليونانيةالكلمةئلمكهة"9،""غنوصمنالغنوصتة

والثانيلأولاالتمرنينفيازدلحرتالتنظيمسائبهوفلسفيةدينيةحركةعلىأطيقتقسمية

!!صكانح!منالرغمعلى،المدرسةلتلكالدقيقةالأصولأوالأصلتعقبيمكنولاللميلاد.

،م.قوالثالثوالثانيالأولاقرنينحىالماضيإلىبالعودةمصادرهاأومؤثراتهاتختع

والكتابات،"اليرهمسيةالمجموعة"ء3ءحكهوللط+ولخلم!!"3!"المبكرةالمقالاتمثل

والصلسفةالمقدسةاليهوديةوالكضبالأفلاطونيةالفلسفةوخاصة-الرؤيويةالعبرية

مجردةعلميةكفلسنمةولا،محددةكديانةالغضوصيةتقديميمكنلاالحقيقةفي.الهلنستية

وهوالغنوصيةعليهتقومالذيالأساسيالافتراضطريقعنذلكيمكنوانمابذاتها،قائمة

العارثباتحادبلكالنهلسفة،مجردعقلياسخدلالكمجردلا،الحقةالمعرفةفي"الرغبة

منالرغموعلى.(1997اسكندر،الوقا"الصورةبهذهاللهمعرفةوغايتها،بالمعروف

تجيزمعينةأساسيةعفاصرفإنالغنوصيين،والمعتمينالفزفلمختلفالمتنوعةالطبيهعة

العناصربينالرئيسيوالعضصر.""الغنوصأو""الغنوصيةخانةفيالفزقتلكتصنيفتلنا

"اتخذفيربوروج.دفيريلينيقول"للكونمضاذللعالمد"رففيىمحذدةطريقةهوالسابقة

المتعلئتةالحقيقةالىالوصولفيالشكيضنوالذيالعالمنحوجديداموقفاالناس

.(5002،)فيربروج"العاقلانيةالخطوططولعلىالأخرىوالحقائق.بالعالم

جانبمنأصليلخطأنتيجةهو،للغنوصيينوففا-الماديالكون-العالمفهذا

فيأوالحكمةصوفيااسمعليهيطققماعادةالذي،الألوهيةالسامي،الكاصنيفوقالكائن

تدعى،إلهيةل!راتبيةالأخيرالفيضباعتبارهيوصفالكائنهذا.طء9ء3(لم"الكلمةبساطة
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علىالمتعاليالواحد،الأسمىالإلهيقيمرأسهاعلى،""الكمالأو."الأعلى"الملأ

إلىأذى-المتعاليالإلهمعرفةفيطائث!ةكصنجةيوصفالذي-صوفياخطأالوجود.

عيرلهتأساشا،جاهل،إلهينصفمخلوقهيئةعلىرغبتهاأقنومإلىتحويل-""أقسضة

هو،مل!!اك!ءهه!8وثؤيلضباوأ،"يرلباا"،59+أهول395د:ياقيةغرلإاغوسمنيميورلدبا

الملألعالممحاكاةالواقعفيهيالماهرةالصنعةهذه.ا!صاديالكونتكوينعنالمسؤول

الأوحدالإلهبوصفاعتدادبكلنفسهويعينذلكيجهلالديميورغوس!لكن"الأعلى

كما،اليهوديةالمقدسةللكتبالغنوصيالتنقيحيالنقديبدأ،الناتطةهذهعندالموجود.

أعلىعالموجودافتراض!لبدأ،والجهلللخطأنتاخابوصفهالعالملهذاالعامالرفضيبدأ

.المآلفيالإنسانيةالخفسىإليهتعود

واستيلادصوفياخطأأن،ويفغلشيءكلياقالأنبعديجد،أنيلبثماالمرءأنغير

والأرضيالإلهيثنويةيسقىماوأن،للضرورةمحدذاقانوئايتبعانحدثانهماأدنىكوني

.البشريالكائن-الإنسانيةكينونةيثمكلالذيالمعتنالضوترعنوتعبيرانعكاس!حهماهو

(بطليموس)القديس

للغنوصيشالفلسفيش1-1-الشمش

فيالمتمثلالعامالإنسانيالفعلفيراسخاامث!يسأتتمأشس،شكرقيكنتاج،الغنوصية

"الوجود-عنأوالوجودعنالأساسيةبالأسئلةمعنيينالغنوصيونكانالوجود.فيالتفكر

تاريختا-؟نتتجهأينإلىأتينا؟أينمنكبثر؟نحنقن:بمعنى،ه!5!أ""في-العالم

،جذرهفيالفلسنهيالتفكيرمنهيالأسئلةهذه.(334صفحة9581،)جوناسوروحئا

عالمإلىالفلسفيالشأملتتخطىالأسئلةتلكعلىالغنوصيةتقذمهاالتيالإجاباتأنإلا

دونتافافهفاالغنوصيةمعنىفهم،حالأيةعلىالمشعدر،من.والمصوفالدينيةالعقيدة

قديمةظاهرةنحوتوتجهأىإنوحيث.لذلكوفائاوالتوتجه،الفلسفيالمستوىمنالبدء

للتفكيرتأويليةمناقشةفإن،المعاصرةالذهنوعاداتالأفكارطريقعندوفايتتمأنبذلا

هاهنا.طائلغيرمنليست،التأويلوعلموالوجوديةالنفسىعلمعلىتطبيقه،الغنوصي
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ارتباطهاوكيانية،الغنوصيةللأفكارالانلسفيالمضمونمستطاعنا،بقدر،نفهمأن!زد

بشيءللغنوصيينالتاريخيةالبيئةإلىالدخولحينئل!لنايمكن،المعاصرةالفلسافيةباوضايا

الماقخقة.المسبقةالتفسيريةالافتراضاتمن،الإمكانبقدر،خاليةثقة-الثقةمن

النفس2-1-عل!ا

ومحاولة؟.النفسلطبيعةالكلمةتعليلأتشضمنالسؤالهذاعنالإجابةإن؟نحنقن

وأللنفس!تعليلأ-ممارستهأوالنف!""علمشقتتقدالسؤالهذاعنإجابةتاقديم

،الحياةكمبدأالنفس!،علىمغاآدؤفيتدلكانت،القديمةاليونانيةاللغةفي،.الذهن

الغنوصيةالترسيماتعلىاعتماذا-يونغكارلمتزلقد.العقلكمبدأ،الذهنوعلى

البشريالجنسهمن""الجسديأوالماديبالجزءموضوعفاالموخهالوعي-الأسطورية

للكونالكونيةالدورةإلىالمشدودالإنسانمنالجزءذلكالقوصين،بحسبأي،-

الموجودالعالممعيتماهىالذيالإنسانإن.(1)والزمنالخئرلقيودوالخاضعوالفساد

كلثامتكلأ،الأساسحيثكن،فيكون،"ب"ذاتحصقأوشخصيةبناءإلىيؤؤلموضوعيا

بالديمو!ةحسقأقيانعداممنذلكعنينجموما.الزمنيللوجودأبذاالمتغترةىن!لاعلى

إلى،المآلوشي،كافةبأنواعهالقلقاختبارإلىالفردهذابمثليؤديوبالاستقلالية

الانكثهماءلصالحالإنسانيللوجودالجصيالمغزىذاتالسزانيةالنماذجعنالانصراف

ئأإلىالرجوعدونإطارهفياه!فانالحياةتستهلك،وخانقشخصيذاتيسياقعلى

.كهذهحياةنواتجهيواليأسوالإلحادوالقنوط.أوسعنظامأوهمخطط

ليست،وللغنوصيينليونغوففاإذ؟ر!بللالطبيهعيةالنهايةهيليستهذهأنغير

الموجودالأسمىالوعيهي!انماالحثيت!يةالذات:الحقيقيةالذاتهيزمنئاالمبنيةالذات

وأالمحضالوعياسميونغعليهأطلقالذيومكانزمانكليتعدىفيماوالمتواصل

عليهاوالمحاقظالمبنيةالصورةهوالذي،"الأنتة"وعيعنلهقاطعتمييزفي،الذات

.28:03المنحوليه!حناكتاب:راجع(1)
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للوعيالأخيرالشكلوهذا.(95-55الصفحات9921،)يونغالمنفصلللوجودزميا

المحضالوعيأوالذاتبينطاتقوابيخما،.النفسوبينبيفالغنوصيونطاقيت""الدنيوي

لهذاكانولقد.منيةالوقيودهسياقهمنالمنعتقالعقلبمعنى-!يمى!"الروحوبين

مذهبهأخمفيبصفه،بولسالاقديسبهأخذوقد؟الغنوصيالف!فيهامدورالتمييز

ماسرعانالذي،ادسأكبلهذاالتجريبيأوالنفسانيوالأساس.(1)الروحيةالقيامةفي

العاقلبعجزالإقرارهو،-لاهوتيوجوديأونطوثيولوجيأوميتافيزيقيموقفإلىيتحول

لكوسموسالصارموللنظامللقانونخاضغامادامالعظمىمساعيهتحاقيقعنالبشري

بينأساسيةالاكثرالتمييزإلىيترتجمالذيوالنفسالروحبينالتمييزإن.ومتعاليمبالبلا

تجاهومخقصيم!تغليموقفبدايةيعتنأصلأالشمييزهذايحتموربما،والجسمالعقل

عامة.بصثعةالزمنيوالوجودالوجود

الوجوديش-3-1

ب"الوجودية"الآنتغزفالتيالفلسفةوصفتهاالتيللوجودالأساسيةالخبرةتتضمن

الإنسانلرغباتينصاعلاعالمإلىفي/""الانت!ذاثأيوالقخر،بالعزلةعاقاشعوزا

وأذاتترسيخأوتحاقيقفيهيالأوليةأوالأولىالإنسانرغبةبأنالاعترافإذ.الأصلية

والخارجيالزمخي""الواقعفيفوسطومستمرموجودومنفصلمستقلنردعيانيةأنا""

هذاإنإذ؟البشريالكائنمعهمتجان!اليسالعالمبأنمزعجإدرافيإلىيؤديوجريانه

مجيءقبل!سبفاوالمحركلهالمخططالمسلك-الخاصمسلكهيتبعيبدوماعلىالعالم

مستقلةذاتتحاقيقأي-للإنسانالأساسيالنثاطإنبللا.طويلقتبوالتريالوعي

هذاتحيطوكأنهايبدوالطبيعةقوة""إرادةإوسلطانمعتضاذعلىينتهذ-العالمضمن

مضادةقدرةبوجودالإقرارإلىيقودبما،الدوامعلىتف!يمدهأوبامتيازالإنسانيالمسعى

حتفا.موجودةيبدو،ماعلىفاعلةأنهابماالاقدرة،وهذه؟للعقلمضادةوبالتالي،للإنسان

.31:44ا+!رنثيناإالأولىالرسالة(1)
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الموضوعيةأوالطبيعةوالإنسانيةبينكاتصاليتجقىلاالقدرةتلكفعلأنحقيقةأنغير

المسعىعنمعزلفيالعمياء،للضرورةميكانيكيةكسيرورةبالحريبل،المححضة

تمحققدالطبيعةقوةأنمنالرغمعلىإذ.أعلىماقامفيالإنسانيالكائنتفحع،ا!ثمري

الطبيعيةالقوةهذهفإنبها،توجدهالتيذاتهابالسهولةاعتباطتامحائامابشرئافردتاهـحوجودا

تحدثوبهذا.يفعلبماواع،العكسعلىفهو،التريالعقلأمابتاطها.واعيةليست

لبرح!،ننسحهيوخهأنخلالهمنالإنسانيتمكنقد-للانعكاسكنتاج-ضذعأوفجوة

البرهةتلكهيدغرمارتنوصفوقد.ويستمرفيهيوجدالذيالعالمونحومع،وجيزة

واهتمامرعايةدوفاهي،93ءك!ع""رعايةبوصافهانحوهوفيهالعالممعالتوتجهمنالوجيزة

راعيهولإنسانا""الرعاية"وهذه.وجودكلفيهايحدثالتي4ول9!"5/أكلمح"ب"اللحظة

التوخههذالكن.الموتنحوكينونتهابحتميةالإنسانيةلإقرارنتاخابوصفهاتافقمالوجود"

تحققهاأوغايتهاتحقيقتستطيعلاأنهاتكتشفالبشريةالنفسإنحيثمنأبذا،يكتمللا

حقيقةهيللطبيعةالمقتدةالضرورةأنحينوفي.الطبيعةوضعتهاالتيالحدودضمنالتام

خبيثةلمخططاتنتاجالغنوصيين،عندفإنها،،الوجوديتطرفيللشذقابلةغيربسيطة

بعبار-.وبهالجاهلالإلههذاقانونعبرتخفيذهاتتم،الديميورغوسهو،أدنىإلهؤضعمن

عندكانتأنهاحينفي،فقطلامبالية،الحديثةالوجوديةتطرفي،الطبهيعةفإن،أخرى

ذاتمعبوذاكانالذي،الكونيالقانونإن":الإنسانيللمسعىبالافعلمعاديةالغنوصيين

حالتضافييرىلا،التعزففعلفيمعهيتواصلأنالإنسانلعقكيمكنعتملعنكتعبيرمرة

والتارلخالزمنيؤولوبذلك.".الإنسانيجهفحريةالذيالقسريهمظهرهفيإلاهذه

الاقانوننحومنعبثيةمثاليةمفاهيممنالضذعلىير!بلاللعقلكمنشأفهمهماإلى

مخقصةمهمة-عيانئامسعىتصير،المنطلقهذامن،الصرفة.30+كههحوالنظام"ه+05

.البشريالجنشبهايكقفللنفس

بالحريهيبلحثا،لنفسهاملكاليستأنهاكذلكتكتشفننسمها،تيإذ،والذات

منالإنسانتحزرقدالغنوصوالمعرفة.؟صنيةلمخططاتاللاإراديبالمنقذنتكوماأثبه
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يمكنلاالمنجيةالمعرفةفإن،وللروحللحياةمعايمسالوجودأنبما،ولكن.العبوديةهذه

بذلا...الغنوصييندافعند:لقوانينهالانصياعوإلىالكونيالكلفيالاندماجإلىتهدثأنلها

لاالتيالباطنةالذاتاستخلاصأجلمنذروتهاوتتسصمتعفقأنمنالعالمعنالإنسانلغربة

البتنالسؤاليصيرذاكإذ،(5002،)فيربروجالنحو."هذاعلىإلابنفسهاتافوزأنلهايمكن

"؟نمضيأينإلىداديضاميةالأكثرالسؤالوضمنمحاذاةفيمعقوليةأكأجئنا؟"أين"من

والوحيالتلقي-4-1

بالفعلوهو؟الغنوصيالتفسيرمناللتفييقعالتساؤلول!حذا"؟نمضيأين"إلى

النضقمتلالذياليهوديالقديمالعهدمعفقطلي!،التوافقمحاولاتسائرويوخهيلؤن

المقمزبإنأيضا.بعامةالوجودمعبل،تآ!للهمالغنوصيونفيهأعملالذيالرئيسي

التلقينهجهو،المتأخرةالهلينيةالأزمنةوفيالحاليعصرناكلافي،المعياريالتأويلي

هذهبأناعتقاد،المؤؤلجهةمن،يحكمهتعاطئاالماضيعمننصومعالتعاطيأي-

أحكامنا""تخطيأجلمننكافحكتاوسواء.نتعقمهأنلنايمكنماعلىتنطويالنصوص

الفعلطريقعنمعثقموروثإلىلانتمائناالحتميةالنتيجةهيالتي،المسبقةوافتراضاتنا

شعلجراءمنفإننا،،للنصقراءتنابتشكيلالمسبتمةلأحكامحنانسمحكتاأوغدامار،التأويلي

معهنتعاطىالذيللنمت!بهندينبماما،نحوعلى،نعترفنزالما،بلوم"إبداعي"استهتاق

الذين،هذابمثليعترفوافلمالمقدسر،للكتابقراءتهمفي،نويس!ونغلاأما.عليهباتكالناأو

همليئا!اكغ"أءلو39أدنىخالقإلهمنبوحي،ضتفالعبريالكتاببأناعتقدواإنهمإذ

عزمالذينء"!لمهكلمأ!!"آولالروحانيينالبشروأحكامعقولذشويشمنهاالقصدبأكاذيب

وبالفعل،.(بطليموس)القديسالماديالوجودهذافياستعبادهمعلىالديميورغوسهذا

التيالطريقةفإن،النصمننتعقمهماشيءوجودعلىالتأويليالتلقيمنهجينطويبينما

يأ-أنهمفكرةعلىتم!شأت""الوحيثعنهجتسميتهايمكنالتيالغنوصيوناستعملها

خلالمنربما،،حتىأورؤياأو"نداء"هيئةعلىإما،"كوني"فوقوحئاتلقؤا-الغنوصيين

غريبالبشريالجنسأنغنوصمعرفةهوكان""الوحيوهذا.الفلسفيالجدلإعمال
http://www.al-maktabeh.com
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العقلانيةالرغباتتصيرحيث،"الأعلى"الملأفيسماوئا"،"مسكثالهوأنالدنياهذهعن

5002،)الطرزيللوجودالأصليةالحقائقإنها.الكاملالتامإيناعهاإلىالبشريطعاقل

تأويلوكلأولاء،للغنوصيينمفككقهاالمعرفةفإنالاعتقاد،هذامنانطارقا0(02صفحة

الديميورغوسأخطاءعنبالكسثفللأشياءالحقيقيةالطبيعةري!س!تغايتهإنماالكتابيللنصق

ينفكمالكنهأصلأ،تجاوزهتتمك!يءالماضيمعتعاقىالمقتزبوهذا.وتحريافاته

دامواماأي-القديمالناموستحتيكابدونالبشرفيالجنسأنرادبعضمادام"حاضزا"

كائتابوصنمهالدنيافييحيامادام،الغنوصيأما.المتلقيقراءةالمقدسالكتابياقرؤون

الديناميةذاتهفيدت!جيأنهأي-مغاآدبفيومستتعبلحاضر،أخرىناحيةمنفهو،موجوذا،

كننفسهابشكارحريةؤتجذ،الاستبداديالماضيقيدمعقطيعةعلىلتاشيجعةيص،اخلا

وفي،نهايتهوفي،التارلخمنالقعلبفيمغا،آنيفي،بوصانهه!فنالغنوصيفهملاقدجديد.

الغنوصيالتأويكعلىللغايةقوئاانعكاشاانعكسالمثالأوالافكرةوهذه؟مخهالأوجنقطة

التأويلي.الفهجلهذاالعيانيةللنتائجمناقثمهإلىالآنفلننتقل.القديم

صوفيا5-1-آسطورة

الدنياهذهفيموجودونعموفا،الغنوصيةالميثولوجيابحسب،الإنسانيةنحن

الفطريكمونهاتحقيقفيرغبت،الحكمةصوفيا،المتعاليةالألوهةأفرادإحدىلأن

بمئابةكانالصدد،هذافي،وكبرياؤول.لإلهيازوجتماأوشريكهامندنيإليدونمنللإبداع

يلضباؤوث،بوصفياتجفتالمبهمالسزيالآبإلىتوخهتالتيورغبتها،خاممادة

رو!قت،الجبريةرتهضرومجئزالذي،ذاكالمرتدوالنسمادالكونمبدأ-الديميورغوس

نأبماأنهغيرالأبد.إلىبالموتعليهايتصضيثم،وجيزةللحظة،الحياةجميغاالكائنالت

مدوحةلا،اليوىأوالرغبةمنمستثنىليس،الغنوصيينبحسب،ذاته"الأعلى"الملأ

قيل-إلخ،""الرسول،الكلمة،المسيحأي-مخقمررأوخلاصيخذهمبتدخلمن

يئةاليسالإنسانية"ب"الشراراتوالارتقاءكافةالأهواءإبطالأجلمنالماديالعالمإلى
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هذهجديدمنالاندماجسيرورةوان.(1)الأعلىالملأمرتبةإلىصوفيامنسقطتي!لا

هذامحنوالهدف.الغنوصيةللأسطورةالأساسيةالمعالممنواحدةهيوفيهاالألوهةمع

وهيصوفيا،عنأونطولوجئامتأخرةالموجوداتمنسلسلةتأسيسهوضمئاالاندماج

إذا،بالافعل.الأعلىللملأالموخدةالحلبةضمن-""المصذعةلرغبتهاالعيانيالتجسيد

المادئيخويأنبذفلاكقها،الأشياءعلىالحاويالامتلاء،هوحفاالأعلىالملأكان

وحيدةكتكضيةصالغنوصيالخلاإلىننظرألايجبالمعنىبهذا.الحكمةلتوقالعديدة

هيلامها"،"آأثناءفيصوفيا،منسقطتالتيالإلهية"ف"الضمرارات:وحسبالجانب

يسعىالأسمىالغنوصيالإلهأنإذن،القعول،وسعنافي.للألوهةبعدمندمجةغيرهمظاهر

الأمرلكنالكاول)2(.الذاتيالوعيطريقعنالخاصتحققهإلى،الهيغليبالمعنىأبذا،

ذلكومعجهد؟غيرمنالأعلىالملأيلدالأسمىالغنوصيينفإلهفعلأ:البساطةبهذ!ليس

وهذا-الآبعناستاقلاليةفييسلكأنالأعلىالملألهذايتفق!السببلهذاربماأو

ويخابيع"جذورأنفسهمهمبالأيونات)3(5"ه!4وفينالمعرالأعلىالملأأفرادجميعلأن

الذيالاختلالأزعجحين.كينونتهمشروطمنكشرطأنفسهمفيالزمنيحملونوآباء"،

،الرسوخمستقةلوحدةكاختلالالأمرهذايفهملم،الأعلىالملأصوفيارغبةعننجم

عندساوبالفعك،إلهئا.بوصفهبهيحتفىأنلهقتضر،يطاقلالركودكاختلاليبالحريولكن

مافإن،والكواكبطالنجومدورانبانتظاموأعجبواالأولىللمرةالسماءإلىالإغريقنظر

،"إلئمي"لركودتمثيلأوصورةبل،الألوهةصورةلي!-الغنوصيينبحسب-بهأعجبوا

آلامإن.(126-026!ر،)جوناسالرغبةأصكهيالتي،الحريةختقاونظاملقانون

بعدها.وما52:41-129:52المخطوطاتأسفرالمنحوليوحناكتاب:راجع(1)

أحمدخليلترجمة،399-396ص،2الجزء،فلسفةتاريخفيمحاضرات،هيل..ث.ث:غراجع(2)

.9861والثرللدراساتالجاميةالمؤسسة،خليهلى

الأيوناتوهـذه،المظلمالمادةايهوذا-وعاإنجيا!فيبربلو-كماالأعظمالإلهبينوسيطةإلهيةكيانات(3)

عالمايرونهفالغوصيونلذلكناقصا،بربلوخلقهناأيووخصوصا،الماديالعالمخلقتالتيهي

ية.السكندشالحديثةالأفلاطونيةمنامتدادوهو.وسعادةبرخاءفيهالعبشيجوزلاشريرا،
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،الماديالوجودفيالإنسانية"د"الشراراتاستعباده،للديميورغوسإنتاجها-صوفيا

للوجوداللانهائيالمتفتحالدرامافيعرضتافصلأإلاليست-اللاحاقينوالتجديدالفداء

الدضاما.لهذاالماقصودينغيرالضحايانكونأنلنااتافقبث!زا،بوصافا،ونحن.الأرضي

صفحة،)بويماندرسآلهةصيرورتناعنعبارة،الغنوصيونيذهبكماخلاصخا،كانوإذا

اثقينونكونكيف،وليتونالمكطع،فالنتينوسفساد"كلوعلىالخلقعلى"سادةأو(26

صوفيا؟فعلتهمثلماآخر،ملعوئاكوئاأحدنايضعلن،قادمةأزمنةفي،أنهثصن

الأرضوالمخلمإلىالمنتظرالمسيحوصولتأخرسببالقوصيونيحمل

ولممختلفكونيبعدفيبأخرىأوبصورةمنفيةكانتلأنهاذلكم،الأيونيةصوفياإلى

ازدادتذلك(02صفحة6002،إسلام)أبوالفترةهذهفيإلامنافاهاعنتتتخلمى

علاقةوعنالمخلم.نزولتأخيرفيلتسببهاالغخوصيالفلسفياللاهوتفيسوداويشها

الموالية.النقطةفيسنفصلهماهذابالمسيجةالغنوصجة

والهسيحيش2-الغثوصيش

ويموتليتألمالكلمةالوحيدلم("ابنهأرسلقدالرتبأنالق!ائلةالمسيحيةللفكرةكان

علىعميققغؤ،للجميعمتاخاالخلاصيجعلوبهذاجمعاء،البشريةخطاياأجلمن

نجعفيالمكتثنفةالغنوصيةالكتاباتسنوالهامةالواسعةالمجموعةفافي.الغنوصيالفكر

فينشآتتكونأنلممكنصنمنهاحفنةغيرثمةلش!،1945العامصيمصرحمادي

كتاباتهيالنصوصهذهغالبيةأنذلك؟الأغلبعلىيهوديهقميني،مسيحيقبلماوسط

،الميلاديالثالثالقرنأواخروحتىالأولالقرنأواخرمنال!شرةإلىتعودغنوصيةمسيحية

الأوائك،الغنوصيينعخدومعناهالخلا!مفهومفيننظروعندما.باتليلذلكبعدوربما

الذيالجريءالشأكيديذهلنا،الخلاصيبعدمالوجودناالخلاقالمظهرعلىركزواالذين

هو،إلهيكائناقترفهخطأمن،الأوكالمقامفي،منشأتالخلاإلىحاجتناأنهمفاده

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نتساءل-كيف،كذلكهيالحالأنوبما.(1الخافىق)بفعلهاقيامهاإبان،الحكمةصوفيا

للشر؟وحتى،للجهلأوللغلطتعرضاأقلالخلاعىبعدفيمانا4وجوسيكون-قطغا

الإشكالي؟السؤالهذاعلىالجواتالأولىللمسيحيةةحمل!ذجلاالرسالةقذمتلاتد

إلى،العقليالاقصصيفتهمبقوةوحؤلوها،المسيحيةالفكرةالغنوصيونالتقطوبهذا

التركيب.ولاهوتيةفلسافيةتأ!حليةترسيمة

صوفيااعمال!تبعاتعنالخلاصأجلمنوالصراعالمادةنحوالمسيحظهرلقد

التيهيالفكرةوهذه،سماويمخلصفيالاعتقادإلىالغنوصييندفعماوهو،الأيونة

إنجيلعن)نقلا،كريسضنسنالمسيحفيمخلصهموجدوافقد،المسيحيةنحودفعتهم

.(7:عى،توفيقفؤادميناللقمصر.رؤية.يهوذا.

باسيليدس.آ

ببسطمحيلادية-135-132-الإسكندريباسيليدسالمسيحيالفيلسوفقام

الكلاسيكية؟بالغنوصيةالخاصةصوفياأسطورةعنافترقاللكوننشأةوعلمكوسمولوجيا

للعصر.الشعبيةالرواقيةالفلسفةطريقعنالرئيسيةالمسيحيةالمفاهيمتأويلأعادأنهكما

العاقل؟الآبأوالمولود"غير"الوالدعنعبارة"أوليةب"ثمانيةمخظومتهباسيليدسبدأ

صوفيا؟الحكمة؟ء83ء"أدغ5"الحصافة"؟/595كهالكلمةأو"المنطمالمبدأ"ك!داه"؟

منمجموعةاوجدت،والقدرةالحكمةبينالاتحادوعبر."و"السلام"و"العدلالاقدرة

ألافونسو،)القديرأيونأوسماب!365ولدتالحكامهؤلاءومنالملائكيين؟الحكام

ئكةالمافىمنالعديدوء344"ةالرئيسحاكمهاسماءلكلكان.(17صفحة4186

نقطضهاي!لاالمادةدنياباسيليدش،زعمحذعلى،هيالتي-الأخيرةوالسماءالأصغر.

الأممعلىاليهوديةالأمةفضلالذياليهود""إلا،قالماعلىيحكمها،التيكحي-جميغا

حتىبل،معهمتتماسقأنلهااتافقالتيالأمممعالمزاعألوانكلستبوبهذا،الأخرى

.01:6-9:52،المنحوليوحناكتاب:راجع(1)
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معارضةإلىالأخرى364ادالسماواتحكامدفعالسلوكوهذا.أنفسهماليهودبينفيما

لإنقاذالعوالمأسمىالآبعالممن-المسيحيسوعهو-مخقصوإرسالاليهودإله

الأوحدالمصدرهوالمادةعالمأنوبماالغيور،الإلهذلكنيرتحتيكدحونالذينالبشر

مفك"الخلاصبأنوصرخ،قيمةذيشيءأقيفيهباسيليدسيجدلمالحاقد،الإلهلهذا

أبعدإلىذحعبإنهبل.(57صفحة0702)ويلتر،"بطبيعتهفاسدالجسدإنإذ؟فقطللروح

موئاكانالصليبعلىالمسيحهموتأن،المسيحيةالأرثوذكسيةمعارضا،ليعلنذلكمن

الدوكيتية.يسقىأنلهثضرالمذهبوهذا-الجسد""فيفعاذيحدثولم،فاقطظاهزا

.(71صنمحة4861آلفونسو،)القديس

مجرفايفضلوفاسد،غيورخالقإلهوليدهوالماديالوجودبأنالقائلالمافهومإن

بأنمتأضلأخلاقياعتتمادعن""الأسطوريالتعبيربالفعلكحو،الأعراقباقيعلىمعيئا

إلىباسيليدسذهبفقدوبالافعل.الجسمانيأوالماديالوجودهوكقهاالشرورمصدر

حهموالإنسانألموبأن،الجسمانيللوجودالمباشرالنتاجهيالخطيئةأنعلىديص!أتلاحذ

الخطشة،إلىالعامالميلمجردعلىحتىأو،مرتكبةفعليةخطاياعلىإماالمستخقالعقاب

الأخلاقيةللماقولاتتكيي!في،باسيليدسويعلن.الجسديةالضوازععنينجمالذي

بالحريهوبل،"حرةإرادةتمتلكلنفسالعقلانيالاقبولليس"ءأهك!ملةكالإيمانأن،الرواقية

ء3ء"هأء"الطبيعة"قانونمعتخاغمفييحياغنكلثإن،وبالتاليللوجود؟الطبيعيةالكيفية

وسيكونالجسديةالنوازعمنمتحرزاسيباقى""الملكوتاسمباسيليدسعليهيطلقالذي

بأناعتقادهفيالبسيطالرواقيالمذهبيتخطىباسيليدشأنسس.""خلاصحالةفي

متعالونأنهملوكما،العالمهذاعن"غربا!،بالإيمانيحيونالذينأولفكأي،""الصفوة

مادفيبكوسموسآمفواالذينالرواقيينغيرعلى،باسيليدشإنإذهـ؟مقطع"بطبيعتهم

الماديالعالموأن،عديدةسماواتمنمكؤنرأيخا،كماالوجود،أنبفكرةأخذواحد،

الأخير""النحبتمثلالأخيرةالسماءهذهأنوبمافاسد.فهووبالتاليالدنيا،السماءهو

الألوهةعنكاملةصورة،وجهأقيمنولا،ليستوأنهاالتعبير،جازإذا،الإلهيللفيض
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أنهبما،الجسمإنبللاخير.أئإلىيفضيأنلهيمكنلاقوانينهااعتناقفإن،الحقيقية

مشروطالحريةبلوغفإن،قوانينهلقزضالماديدالوجوهذاحاكميستخدمهاالتيالوسيلة

عدمأنغيربها".الاكضراثب"عدمأوالجسديةوالرغباتالنوازعجميععنبالتخقي

لافباسيليدسراكد.تنسكمجزدإلىيؤديلاالجسدبنوازعهذا!اكأ!ء8ء"!المبالاة

لهميقذمهوبل،السلبيةفييذوبونيجعلهمبما،الماديالعالمتركإلىمستمعيهيدعو

فحين.الماديالعالمعلىتشرفالتيالحكاممنالعظمىالتراتبيةمتوسلآ،جديدةجاة

والإبداعالحب."طيبةأشياء"خلقالمنتيجةتكونللوجودالعظمىالمرتبةإلىالمرءيلجأ

ولهذا؟الملتبسالجدليباسيليدسلنظامالأخيرالنضاجهما-الخيراستيا،د-الشخصي

لاحقا.بهايعترفوانالحقالمسيحيةللفلسفةالأولىالتعبيراتأهمأحدفهوالسبب

مرقيون.ب

بدأفقدطرطليانوسوبحسب.لباسيليدسمعاصزابنطس،في،السيضوبيمرقيونكان

ط!تمنالأولىالمرحلةتلكفيذلكمعضىكانمافيلا-أرثوذكسيكمسيحيمسيرتهمرقيون

منعليهالحرمانإلاقاءإلىأدىوجذتتامميرامذهئاصاغماسرعانلكنه-الهسيحيةالعقيدة

المرقيونية.الكنيسةلتأسيسالتقليديالصارلخوهو،ميلادية441تموزفيروماكنيسةقبل

يسوعسيدناأباليسوالأنبياءالشريعةتعلفالذي"الإله:البساطةأنيقمرقيونوتعليم

غذل،الأول.مجهولالمسيحيسوعأباالثانيولكن،معروفالقديمالعهدفإله.المسيح

.(22صفحة1864ألفونسو،)القدير"المبدأ"بمسمىالإلهسمىوقدختر."الثانيبينما

،ومشرعقاسإلهوجودعلىيشهدفيهنعيشالذيالوجودهذابأنمرقيوناعمتقدلثتد

الذي،القديمللعهدحرفيةمحضتراءةعنناتجالرأيهذاإنأحيائا.ومنتتعوحاقدبل

علىأو-الألوهيةإلىتفضيلابعباراتالإلهتصفالتيالمقاطعمنالعديدفعلآيحوي

آعلنفتصد،عليهبناء.الهلينستيالعصرفيشائعةكانتالتيالإلهفكرةإلىتفضيلاالأقل

خلقه.مجئزيعزفالإلهأن،2.:1الرومانيينإلىالرسالةفيبولسغرارعلى،مرقيون

اللهفرادةعلىدليلالطبيي""الوحيحمذاأنيعتبرلم،بولسخلافعلى،مرقيونأنغير
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الإلههذاوأن،ععرفتهحقالعالمهذاإلهغزلهتأنهاعتقدتمافا،العكسعلىبل،وخيره

المسيحيةا+خيسةتعاليممرقيونرفضفقدولذا.وطاعةإخلاعررمنيطلبهبماجديزا!س

لماجريءاستئصالخلالومن،الكخيهسةأبوهويهوهبأنالقائلةعصرهفيالأرثوذكسية

عنمفههسمهطرح،بولسيةرسائلوفلوقاإنجيلفي"اليهودية"المدسوساتسقاه

الكنيسةفيالمعتقدةللأسفاردستورأولولورشخ،الخلاصيوفعله"يبالز"الإله

.(461-541الصفحا!ت9581،)جوناس""المسيهحية

لمفهوبعد.فيمايؤديهأنالمصطلحلهذاقيضالذيبالمعنىفيلسوفامرقيونيكنلم

وأميتاشيزيتميةهمنهجيةنظرية،الباقيةالآثارمننستخلصأننستطيعماحذعلى،قطيبسط

يبيرزهولم،فالنتينوسأوباسيليدشإليهذهبماغرارعلى،أنثروبولوجيةأوكوسمولوجية

الذين،الغنوصيينغالبيةخلاففعلى.الأهمالناتطةهيوهذهمعتقداتهعلىكثساهدالتاريخ

الافسادوجودلتعليلالمثالسبيلعلىصوفيا،أسطورةالإلهيةالسلالةمننوغاصاغوا

:الاختزالياقبلانلامتناقضينإلهينوجودبساطةفيمرقيونطرح،العالمفيوالمزاع

فإن،مرقيونوبحسب.المسيحأبوهوالذي،""الغريبأوالمجهولوالإله،التوراتيالإله

حتى،وقدرتهاسشقلاليتهعلىالحافاظعلىحريمىكائنهوالعالمهذايحكمالذيالإله

هو،الأسمىالخيرهوالذي،""الغريبالإلهخلقها.التيةير!بلاالكائخاتحسابعلى

المرئتيالبشرأولئكمخائايتبتىلكيالخارجمنالعالمهذافيينبثإنهإذ."الانبثاث"إله

،نسرقيوبحسبهو،الافعلوهذا.ابناءهبوصفهمالأدنىالإلهنفوذتحتالباقين،لحالهم

النعمة.ومانحالمسيحيسوعاباالصالحالمبدأأناعتاقدلقد.وعقتهالمسيحد!جتأصل

.(22صفحة،1864ألفونسو،)القديسالشريعةوكذيعالمادةخالقكانالشريروالمبدأ

ما،نوغاالبسيطةالصياغةلهذهثيولوجيةأوفلسفيةقاعدةغيابمنالرغموعلى

أساسيةحاققةعنسا،نوغاومباشرخامشكلفي،حالكلعلىتعمر،مرقيونفكرةفإن

ذلك،مع.الماديالوجودطبيعةوبينبينهامقايسةلاالعقلرغباتأن:الإنسانيللوجود

تعبيزالاكتشفنا،"المنطقية"ضدوربماالمنطقيةنتيجتهاحتىمرقيونحخةتابعناإذا
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المتعارضعلىياقومالتعبيروهذا"القخر".بالأولتيالشعورعنفلسفةوليسوجودئا

نحن.ء/93ه3ه"8!أ"التاقة"الحكمةوبين4ء4ءهكهه/أءأ"ال!صمة"!محبةبينالحاذق

الحكمة،نصادقفإنناولذلك،تبذللاحقيقةعنلبحثضاذاتهيسيسلاعالمفيوحدنا

المحدوسة.الحقيقةهذهبلوغمنيمكنناالذيهوالأسلوبأوالطريقذلكأنباعتبار

العثوريمكنمافكل:العالمهذافيالحاقياقةهذهعلىالعثوريتتملن،مرقيونوبحسب

منأنها،بما،الرغبةهذهأنغيرالبشر.بينتنشأالتي،الحقيقةتلكفيالرغبةهوعليه

الحقيقةادعاءعلىقادرةمنهاواحدةمنماعةمتنوفلسفاتسوىتنضجلاالبثحر،جانب

أكثرتطيقلاالعالمهذافيالعارفةالبشريةالكائناتأنإلىمرقيونخلض،المطلقة

يمكنونعمفومحفخترغريبإلهإرشادطريقعنإنهإذ.الحكمةظلالمنظلمن

مرقيون،قامفقد،ذلكعلى(وعا،وة1)التامةالحكمةمستوىإلىترتاقيأنللإنسانية

القديم،العهدوتعاليمالمسيحوحيبينالتاريخيالارتباطاكتشافهمحاولةعنعوضما

تحريرهمرقيونتدثروقدوحدهالإنجيكبأنمنهاعتقاذا،الأوللصالحالثانيرفضبمجرد

.(23صفحة0852)!مينا،التامةالحكمةعلىيدلخابنفسه

التفسيرعلىاشتغلواقدالعصرذلكمنآخرينمسيحيينمافكرينأنحينوفي

للعهدمرقيونأجازالجديد.العهدتعاليموبينبينهالتوفيقبغيةالقديمللعهدالمجازفي

مذهبهفصاغفريد،مرجعئيتكصومخاطبته-منهالخمخصيةنسختهفيوإن-الجديد

لهماتفقالذيالعالمهذاعنالجذريةالبشرغربةعلىي!ددلمالمذهبوهذا.لذلكوشفا

ضخىالذيالإلههمعتبيةةق،اعأيةإلىافحثعارهمعلى!صذلكبل،وحسبفيهيولدواأن

وطنأئدونمن،مشزدةكسلالةالبشريةمرقيونصؤر،أخرىبعبارة-لافتدائهمبابنه

أكلأومفقود،وطنعنالبحثفيوالأمل.(631صفحة9921)شيلورا!و،أصلأحقيقي

ديا،ميراندولا،بيكوكمشلفمثله.كرقيونمذهبعنغائئاكان،منهلهيرذناوطنإلىدةالعو

السماءبينمستقرغيروقوفااقفوأبذا،وسيططبيعةهيالبشريةطبيعةأنمرقيونأعلن

بعدهاوما2:2لوسييص+اإلىالرسللة:راجع(1)
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خلافا،مرقيونأنغير.3،الإنسانكرامةفيخطبةديلاميراندولا،بيكو:قارنوالأرض

التامةممكناتهاعلىالإنسانيةفيهاتصحو-"قطيعة"-للبثريةجذريغرلإلىدعالبيكو،

صفحة2".7)ويلمر،الجسد"عمل"يدينويلمر:يقولكمابذلكوهو،الفطريةنقللمإن

الخطعنتماماوانفصلواالزواجورفضواالجسدوعقابالزهدإلىأتباعهفمال،(66

.(23صفحة0852)مينا،"م441العامفيحرمهتمعندمحاللكنيسةالرئيسي

بطليموسمنظومش.د

فالنتينوسر"مدرسةب"بزهرةميلادية041حوالىبطليموسإيريناوسوصف

اللذينالكتابينعدامابطليموسحياةعنيذكرشيئانعرفلالكننا.(276ص،اليتون

إلىوالرسالة،إيريناوسحانظهاالتيالمافضلةالنملسفيةالافالنتينيةالأسطورةوصلانا:

الكتابشينقع.(1حرفئا)أبيفانيوسالتمديسحفظهاالتي،فالنتينوسوضعمنفلورا،

علىتحتويالتي،بطليموسيدعلىكبيزاتفصياذمفضلة،فالنتينوسمنظومةعلىالأول

لأسطورةامنكلفيأيضا،نقعكما.صوفياآلامحولتتمركزكبةصبولوجيةأنثروأسطورة

الغخوصيةتعاليموبيناليهوديةالكتببينللتوفيقبطليموشمحاولةعلى،والرسالة

قبلئد.الغنوصيينبينمسبوقةغيرصورةفيالجديد،للعهدالمجازيوالتأويل

معرفةفيرغبشهاهو!ههـفياطسضوسببأنصراحةفيير؟البطليموسيالضظامفي

"رفعهمكانآخرهمفياصوالذينللأيوناتالآبتوليدسببأنوبما.الوصفالفائقالآب

نأالأيوناتمنلأئسسموخايكنلمإيريناوسر،عنهص!حكما"الفكرمرتبةإلىجميغا

جمعئي،،حئيكتعبيريوجدأنالأعلىالملأمنالغايةكانتلقد.بالآبتامةمعرفةيبلخ

الآبإلىيصلأنالأعلىالملأضمنمفردكائنلأئقتقرفإذا؟للآبالعقليةالسعةعن

،نص!لاتجاهالأولىبالدضجةإيجابيموقفعلىالافكرةهذهتاقومبرقتها.الحياةلتوقفت

التافي:الرابطعلالليمافيالرحمنعدالدكضوكأالأكاديميالعربيةاإاليونانيةمنرجمها(1)

4!!"../!لاعسمب!"أ!لم93"ء!أه"!/.539/الهييء43/كه"لا3"4ء.كا!!34!ل!=كا!4
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متزايدمستوىأجلمنبل،مستكينةنهايةأجلمنليس،ككفاحمفهوماالوجود،أنبمعنى

خلالمنالإبداعهو،الوجهةهذهمن،والهدف.""التكوينيةأوالخلاقةالبصيرةمنأبذا

الوجودهذاضمثلذاتها.حذفيكغايةأوكغرضإليهاالوصولمجردوليس،الحكمة

الخلاقالانخراطفيالإمعانعلىالقدرةفيبالحريبلما،غرضفيبالرغبةيتسملا

رغبتعندما.بالمرءالخاعررالفرديالميدانأوالمعتنةالوضعية="الظرف"عوالتكويني

لصالحتلاشيهاهو،الأولالماتامفي،ذاكإذفيهترغبكانتمافإن،الآبمعرفةفيصوفيا

بمعنى،الآبهبةرفضىيعادلوهذا.الأصكفي!عمكئاوجودهاجعلفيماالخا!فنائها

إلىرذتبل،الآببصرفةلصوفيايسقحلمالسببلهذا.الفرديينوالحياةالوجودهبة

.للآب"فةاللاموصوالسعة"وبينالأعلىالملأبينالفاصل403ه!ك"الحد"

"آلام"مناعتبازاالماديالوجودبإنتاجفيتعلقبطليموسروايةمنتبقىماأما

أصلأالشواشيةالالامهذهترتيبفيالمسيحيسوعالمخقصوفاعليةالمأقتضةصوفيا

نإ.-1:61الكولوسيينإلىالرسالة:-وقارنالموجوداتمنهمنتظمةتراتبيةفي

8ى/أ40!ك""المادي:تيبالزهذال،اخمنتنوجدةير!بلاالكائناتمنصفوفثلاثة

الذينأولئكهم"الماديون"البشرأ!!"ى!"ء.40!ك"و"الروحاني5ءى44أ4كهه"و"النفساني

فيأملولا-هالكهو!اعلىإلاآمالهميعقدونلاوبالتالي،العقليةالحياةيبلغوالم

عنلك!تمنصفتصورإلالديهمليسالذينأولئكهم"ن"النفسانيو.صلهؤلاءالخلا

علىوالثاتالمقدسةللأعمالمنذورةحياةيحيواأن،بالتالي،وعليهم،الحقيقيالإله

البشرحعناكوأخيؤا،."العاديون"المسيحيونهمهؤلاءبطليموسر،وبحسب؟الإيمان

غنوصفعليةمعرفةعلىلأنهمالإيمانإلىيحتاجونلاالذين،الغنوصيون،""الروحانيون

بالطبيعة.ناجونهموبذلك،العقليةبالحقيقة

العيانيالتجقيكسودجوالوأنفكرةعلىللخلاصالبطليموسيالفالنتينيالمفيوممياقو

الخلاصرتاريخإنف!لها.عننجصتالتي"و"الآلامالآبصرفةفيصوفيالرغبةالأقتمةأو

نفسها:صوفيالافتداءالمثقثةللسيرورةالخارجيالتجفيصفة،إذن،لهالبشريةللكائنات
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انبثقتالذي،الروحيتوليدهافعلوآخيزا،تالئا؟4ءه3!ك!لمء!خ"رجوعها"لامها؟بآالاعتراف

الخلقعننوغايتضمنأنيجب،النهائيشكلهفي،إذن،الخلاص.الغنوصيةالإنسانيةمنه

،""النفسانيينالبشرعلىأنغير.الأعلىالملأيبلغونالذينالغنوصيينلهتلمنالروحي

بسيطبوجودمكتفينيظلواأن،روحيةلمحاهيةلمنوجزئئاللفسمادقابلة!ادةمحنجزئئاالهكؤنين

الأعلى.الملأيدخلأنمادقيلعنصريمكنلاأنهبماالوجود،""صانعمع!حريح

مذهبهإلى""عاديةمسيحيةامرأةلهدايةمحاولةهيالتيفلورا،إلىرسالتهفي

الكتبإلهبينالعلاقةفيمذهتهواضحةصياغةبطليموسصاغ،الفالنتيخيالمسيحي

الخيرهوالذي،اللاموصوفالآبوبين،وحسب"غذل"هوالذي،العبريةالماتدسة

يمص+االقارئتنويرالمفيدمننرى،الوجوديةبطليموسرفلهةفيالتفصيكوقبل.الأسمى

فلورا:المسيحيةللسيدةرسالتهبنمى

الناسمعظميانهمهالمسىموبهاب!تسرالتيالتوراةأنفلورةالكريمةأختييا"اعلمي

.حدودهعنولاالحقالمشزععنيذكرشيئأيعرفونلالأنهمح!ميثتتهاعلى

عنمختلفأاعتقادأيعتقدونآخرينقوموعند،الآبالإلهعندمنقومعندفهي

العالمخلقالشيطانإليهينسبونمثلماتمامأ،الرجيمالشيطانالعدو،عندمنهي،الأول

شيء.كلخالقوأنهالآبأنه

إلىيوشقالمولأنهماالرأيفيمتصاقضانلأنهماضلالعلىالن!ريقينأنجليأولبدو

منفهي.الآبالإلهعندمنليست-أهميتهالعدمنظرأ-التهوراةإنوفهمها؟الحقيقةمعرفة

طبيعةمعتنسجملاحدودعلىأخرىجهةمنوتحصويتكميك،إلىوتحتاجناقصةجهة

وحقياتته.الآبالإله

العدؤالتوراةهمصدريكونأنيعقللاإذأيضأ،مقبولغيرفهوالآخرالرأيأما

-يستطيعونلاالذينهؤلاءيعتقدههـأيوهذا.الظلمتبيحلالأنهاالشيطان-البغيق

نألهايمكنلانفسهاعلىالمنقسمةالمدينةأن"ببصيرتهميرضاأن-المخلصلكلاموشقأ

مخلصنا.ياقولكما،"تعيش
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به"كلوإنخلقهالخلقذلكإنالخلقهمسألةفيالرسوليقولذلكتضاعيفوفي

الضالة.الكذابينحكمةيوحناالرسوليفندبهذا-"كؤنمماشيءيكؤنلموبغيرهكؤن

رأيهذاإنالشر.يبغضعادلإلهخلقبك،والمرمجبالشزيرالإلهخلقالعالمخلقليس

كحعأ.ةوالبصيرالبصربعمىالمصابين،الخالقعنايةبأسبابيآخذونلاالذينالجهلة

علىالأمرمنهماكلفهمولاتد.الحقيقةمعرفةإلىيوفقالمالفريقينأنسبقممايبدو

يعرثلالأنهالثانيوالفريق،العدلإلهيعرفلالأنههكذافهمهلأولفالفريق،طريقته

الحق!الإلهوهو،الآبالإله

ال!ريعةماهيةلكنبينأن...الاثنينالإلهينصرفةإلىوفقخاالذينحنلنا،باقي

لكنبرهنأنالمجالهذافيونريد!بهاأوحتالتيوالجهةالمشرعوماهيةالتوراة=

إلىاللجوءمؤونةتكفعيناالتيالكلماتوهيمخلصنا،كلماتخلالمنذلكعلى

.الكائناتمافهوم

ليستالخمسةموسىكتبفيالموجودةالشريعةأنشيءكلقبكتعلميأنيجب

فيهالأنواحد،إلهعندلعنواردةكلهاليستالشريعةهذهأنأعنيواحد!إلهعندمن

مصادر.ثلاثةذاتالشريعةعذءآنالمخلصكلماتوتعلم!نا.إليهاالناسأضافهاحدودأ

بل،إليهيوحىنبيأبصفتهليس-موسىهووالشاني،عهوشصاللهكحولأولافالمصدر

الأمةأحبارهووالثالث،-عندياتهمنحدودأإليهالموحاةالشريعةإلىأضافإنسانأبصفته

الموحاةالشريعةإلىبعيخهاحدودإضافةارتأواالذين

سوف!افهه،المخلصكلماتخلالمنذلكعلىنبرححنآنلنايمكنكيفأما

!الآنتتعلمينه

شريعةفيبهالمسموحالطلاقعنسألوهالذينأولشكمعمرةذاتالمخلصتحدث

البدءمنيكنولمنساءكمتطلقواأنلكمأذنقلوبكمقساوةلأجلموسى"إن:وقال،الضوراة

."إنسانيفرقهفلااللهجمعهومحا،الزوجينبين"جمعالمخلم،حسب،"اللهلأن"هكذا"،
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شريعةهوليس،الزوجةعنالكأوجانفصاليحرمالذي،اللهشرعأنذلكمنيبدو

."الاقلوب"عنتبسبب،الزوجينبينالطلاقتبيحالتي،موسى

!"الطلاق"عدمضد"الطا،ق"لأن،اللهشرعمعمتناقضةشريعةموسىأعلنوهكذا

ذلكيفعكلمأنهاكتشفناطبذلكياقومموسى!!عجالذفيب!لافهمحاولناإذاو

بتلكالمعنيينالناسأولئكضعفعليهأ!لاولالتيللضرورةنتيجةبلهو،إرادتهبحمحض

الإرادةوهي،الطلاقبتحريماللهإرادةتحقيقبمقدورهميكنلملأنه..اليهود.=الشريعة

تفادييتمولكي،أزواجهممعأشتهياءيعيشونكانواالذينالناسبعضعليهااعترضالتي

...الضلالثمومنال!قاءمنالمزيد

لذلك؟عنهالناتجينوالضلالالشقاءوهذاالاعتراضهذايمفادىأنأرادموسىفإن

شرأبذلك!س!تبدلأالطلاقتحريم=الأولالحكمإلىالطلاقإباحة=ثانيآحكمأأضاف

عندما،لأنهم...إرادتهبمحضرذلكموسىفعلوقد!الطلاقإباحةهومنهأصغرب!يركبيرأ

الظلمإلىينتهوالمربذلكالثانيالحكماحمرموا،الأولالحكماحترامبمقدورهميكنلم

.الضلالإلىالمؤدتثنوالغضب

له!همضادأحكمأاللهشرعإلىأضافرجلأنصنفهجعلناالذيرأيههوهذاإن

!انحتىللجدلقابلغيرواضحأمروهذا،اللهل!رعمغايرةموسىشريعةبأنبيناولاقد

فقط!الواحدةالنقطةهذهعلىعليهالبرهنةفياقتصرنا

منواضتىفهذا،الموحاةالشريعةإلىبإضاثتهاالأحبارقامما!حأوجودإلىبالن!ةأما

."إلهكالردثيعطيكالتيالأرضفيعمركيطوللكيأككوأباك"آكيرئمالمخلم:قول

عليكماللهنعمة"همن:القوملحكماء"موسىقلت"لقدقائلأ:المخلصويضيف

وحهماهو!"الأقدمينسننأجلمناللهشريعةعطلغول!نكم؟لمساعدتكمإليكمبفنيأنه

بشروصيةليمخافتهإنما.همنيبعيدوقلبهبشفتيهيكرمنيالثعبحذا"إن:يصرخإشعياء

شريعةفيهانرىلأنناأجزاء،ثلاثةمنم!صنةالتوراةأنبرهنانكونوبذلكتعلموها".

الله!وشريعةالأحبار،أضافهاالتيوالشريعة،نشهكوسى
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فيهها!ةنع!اكلاالحتميقةأبانقد،عليهبرهناالذي،للتوراةالتصنيفهذاإن

الخالصة،الشريعةأ:أجزاءثلاثةإلىبدورهفسم!م،اللهشريعةمنالإلهيالجزءأما

منالمخلصيأتلموالتي-"الحقة"بالشريعةتسميتهايصحوالتيب!ر-تختلطلمالتي

آخرمصدرعنصادرأيكنلممنهاالمخلصأتمهمالأنإتمامها،أجلمنبلخقهاأجل

خقهاالتيالشريعةوهي،والظلمبالشرالمختلطةالشريعةب.ناقصةكانتلأنهاأتمهالكنه

اللاهوتيةطبيعتهمعتنسجملالأنهاالمخلص

حؤللقد.الغيبيوحانيالرضللعالمنتيجةنشأتالتيالرمزيةالثمريعةوأخيرآج

الغيبي.الروحانيالعالمإلىالحسيالماديالعالممنونقلهالتوراةمنالجزءالمخلعهذا

العشر"،"الوصاياهي،والظلمبالشرتمتزجلمالتي،الحاقةالخالصةاللهيعةشصإن

ماعلىوالتحانينر،تجنبهالإنسانعلىيجبمالتحريمتوخينفيموسىعلىأنزلتالتي

لها،المخلصإتمامإلىالإلهيةالشريعةهذهاحتاجتذلكمع.فعلهالإنسانعلىينبغي

كاملةتكنلملأنها

بالخطيئة!الخطيئةتكافئالتيالشريعةتلكهو،والظلمبال!راختلطالذيالجزءإن

الذييرتكبإذ.بالقتلالتصاتلهمعاقبةأي،بالسنوالسنبالعينالعينمجازاةعلىتنصإنها

لأن،القتلترتيبتغيرإذاالأولالفاعلخطئيةعنظلمأتقللاخطيمةبالاقت!!الاقاتليعاقب

واحد!الحالينفيالفعل

أئنرتتالذينهؤلاء،ضعفبسببشنلأنهقصاصأ،،يزالولاالحد،هذاكان

ينسجملاحذإنه.الخالصةالإلهيةالشريعةبحقزأتجاوب!تهفارتكبوا،أجلهممنالشريعة

رحمته.ومع،الآبالإلهطبيعةمعالبتة

لقولهتطبيقأالقتليبيحلاالذيلأن!ضرورةكانوربماطبيعيأ،الحذذلككانربما

الذيأباحبذلك!قضقينبينويميز،ثانيةشريعة-القاتلقشلأمربإعطائه-ت!تن،"تقتل"لا

!للضرورةضحيةيصبحأنلضفسهالقشلحرتم
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الشريعةمنالجزءكحذابحلالآخر،الإلهعنصدرالذي،المسيح=الابنقاملذلك

يحسبالذيالوقتفيوذلك،اللهعندمنالحدذلكبأنتسليمهكعنالرغمعلىوذلك

يكرملم"لن:يقولعندماخصوصأ،الاقديمالعهدمنتحسبالتيالأجزاءمعالجزءهذا

قتلأ".فليقتلأمهأوأبحاه

الجزءفهو،والغي!بيالروحانيللعالمنتيجةأ!نوالذي،لثمريعةممسنالرمزيالجزءأما

والختانبالقربانالمتعلاتةالحدودبذلكوأعني.معينةوحالاتلظورفنتيجةشنالذي

السنن.منذلكأشبهوهماالفطيروالخبزوالفصحوالصوموالسبت

ظاهريآ،فائيتتتحويلأ؟،المخلصظهوربعدتحويلها،تمرموزنت!لاهذهإن

!تغيرتالمسمياتولكن،هيكماالأسماءبقيت!روحانيأبهاواحتفط

تعضل،لاالتيالبهائمخلالمنر!يلولكن،القرابينبتتريبأعرنااللهأمرنا،أجل

الآخرينوإيثاروالشكر،والضمجيد،،الروحانيالحمدبواسطةبلالبخور،بحرقوليس

إليهم!والإحسان

.بالروحالقلببتطهيربل..الذكر.عنالاتفقةبإزالةليسولكننختتن،أنمنااللهيريدكما

الشردصة!الأعمالكلمننبتعدأنمحناب!ئ!لابيريدكما

،بالروحأ!وصمشايريدبلجسمديأ،صوعأنصومأنهمنايريدلااللهفإن،بالصومأما

إليه.ماوالشرعنالامتناعأي

فيالعقلأغيئإذاللروحهمفيدالصوموهذاجسديأ؟صومأعندناالناسيصوم،نعم

إحياءأو،العادةآجلمنأو،الآخريناساقزازأجلمنبهالناسيلضزملمإذاأي،اتباعه

ذلك!يستحقاليومذلككانوإنحتىدما،يوملذكرى

لاءهؤلأنالحاقيقي،بالصومللتذ!سظاهريأصومأ،نشسهالوقتفي،نحننصوم

ذلك،الظاهريالجسديبالصوميسخذكرونحتميتهيأ،صومأيصومواأنيستطيعونلاالذين

نعنيه!الذيالحقيقيالصوم
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ضرورةبولمىالقديسأبانلقدالفطير.والخبزالفصحعلىينطبقنفسهالأمر

تصبحوالكي،المسيحيصحنا،ذبخقد"فإنه:قالحينبوضوحروحانيةصورةاعتبارهما

يافهمهكماالحلو""الفطيربالخميربولصالقدي!يقصدولا!"خميربدونحلوأفطيرأ

الشر!يتكصدبلاليهود،

أكملهالذيالجزءأحدها،مختلفةأجزاءثلائةمحنمكونةالتوراةتصبحبذلك:إذأ

لا"قولهفيمتضمنور"اكشهادةتشهدلا...تزنيلا،تقللا"قولهلأنالمخلمر،

!"تخيفلا...تشتهلا...تغضت

تشضمن"بالسنوالسنبالعين"العيهنلأن،بأكملهن!يمضىالذيالجزءذلكهووثانيها

نقيضه!محلهوأحلالمخلصنسخهلذلك...الظلموفعلالظلم

منبلالشريرتقاوموالا:لكمفأقولطأنا"أما:بالتساوينفسهينسخ""النقيضلأن

الآخر"!لهفحولالأيمنخدكعلىلطمك

الروحانيالعالمإلى،الظاهريالجسمانيالعالممنحؤذالذيالجزءهووآخرها

الخاصة.الغيبةللأشياءرمزيةصورة!الباطني

غيابفيالجيدةوظيفتهالهافكانت،أخرىأشياءعلىتدلوالرموزالصورلأن

والرموز!الصورلا،الحقيقةنوراتباعينبغيفإنه،الآنحاضرةالحقيقةأنوبما!الحشيقة

بولصبتفسيرهوذلك،الحقائقهذه،الرسولبولصوكذلك،المسيحرسلأبانلقد

اهمتزجالذيالشريعةجزءوصفهثمةمنمجازيأ.تفسيرأالفطيروالخبزالفصحهمعانيئ

لمالتيال!ريعةجزءوصفهوكذلك،"..الوصايا.ناموسقالمسيخ"وأبطل:بقولهبالظلم

!"وصالحةوعادلةمقدسةوالوصيةمقدسإذن"فالناموس:باقولهبالظلمتممزج

أضافهاالتيالموراةالشريعةبأنالكثمايةفيهبمالكابنتإنيباختصارالثتولويمكن

مختلفة!أجزاءثلاثةمنم!صنة،اللهأنزلهاالتيأوالناس

وأعشقد!؟الشريعةتلكأنزلالذي،الإلهذلكهوهمنهو:الآنالمطروحوالسؤال
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بالتمعنتقدملماأصغي!بكنبإذاهذا،برهنةمنتقدممافيالسؤالهذاعلىأجبتبحأني

كماالثيطانعندمنتكنولم،الحقالإلهعندمنالتوراةتكنلمإذا،لأنه!المطلوب

ثالثشخصعند!نالتوراةأنهيالحتميةالنتيجةفإن-فاسدرأيوهو-بعضهمجتقد

!والشيطانالحقلإلها=لاثنيناغيركون

الاثنينعلىمختلفإلههمو.شيهماوكلالعالمححذاخالقهوالثالثالثمخص-إنه

الوسط،فيويقيم،الاثنينبينيكونإلهإنه!ناطي!ثلاوالحقالإله=أعلاهالمذكورين

إلهوهو-بطبعهعادلأرحيمأإلهأالحقالإلهكانفإذا!""الوسطاسمعليهأطلقلذلك

الذيالإلهوهو،""أباهالرحيتمالحقالإلةيسميكانالمخلصلأن-بطبعهعادلرحيم

الموجوذالإلةفإنوظالمأ،شريرأإلهأالمتناقضةالطبيعةذوالإلهكانوإذا"...بنفسهأراه

الإله،عليه""العدلاسمإطلاقيمكنالذيالإلاظالمأ،ولاعادلأليسوالذي،الوسطفي

!بقدرهالإحسانيجازيالذي

عدلمنأقلوعدته،الكامكالحقالإلهمنمرتبةأقلالوسطفيالذيالإلههذاإن

إليه،يحتاجشيءوكل،قديم-الآب-الحقالإلهإن!بقديمولضسحادثلأنه،الحقالإله

نإ!منهوأقؤم،ال!يطانالعدومنأكبر،كذلك،الحقلإلةاإنهض.عفهصدرشيءكللأن

وطبيعة،وال!يطانالوسطفيالذيلإلهاينالآصالاث!نذاتغيرأخرىذابالحقللإله

طبيعتهما!غيرأخرى

الإلهذاتآما!والقسمةالتجزئةتعتريهمادفيلأنه!ومظلمةشريرةذاتالعدضذاتإن

طبيعتهعنصدرلضد.بذاتهقائمومتحد،بسيطونور،سرمدقيباتاءفئمي،الكونأبي،الاقديم

.(1)"!الصورسائرمنخيرأفتبقىهو،صورتهأما.إثنتانقؤتان

تتطمرقيوذ،فعلكما،همتصلينغيرالإلهينهذينأنإعلانمجردعنوعوضا

بغيةالجديدبالعهديتصلفيمااليهوديةالمقدسةللكتب،مجازية،مركبةقراءةبطليموس

(،)4"ءبمسعلأ/..!"أ،!ء3"!ءأ!"!.لمء39+ءول3+د!380ول4ءيم!.كاء4"!ل!-كاو4.
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الخلاصيوالنشاطالديميورغوس،و"آلامها"،صوفيا،الأعلىالملأتربطسلالةترسيخ

علىخقفهالذيوالأثر،ودقتهبطليموسعملمدىإن.ببعضبعضهاالمسيحليسوع

المسيحييناللاهوتيينأهممنواحذايكونلكييؤهله،الناشئةالأرثوذكسيةالمسيحية

."و"الزنادقةمنهمالرؤادالأرثوذكسحن،الأواثل

منكبيرةمجموعةاكتشافكانكقهاالإنجازاتتلكمنأئمنالأهمأنغير

وأبمجموعةالآنالمعروفة،941دالعامفيمصرفيالقطيةالغنوصيةالمخطوطات

وعلىكما،انتينيةالفاالمدرسةمنأعمالأالمجموعةهذهوتحوي.حمادينجع""هـعكتبة

وبنيةطبيعةعلىالمطلوبالضوءيلقيبمالها،والمعاصرةالسابقةقاليزمنالعديدأعمال

دراسةقادتوقد.الغنوصي""الدين،التحفظاتبعفررمع،يسقىالآنإلىفتئماالذي

"الغنوصية"تدعىموخدةحركةوجودفيالتشكيكإلىالاختصاصيينبعضالمكتبةتلك

النظرإعادةبعنوانكتائاوليامزألانمايكلنشر،9961العاموفي."الغنوصي"الدينأو

خلالفمن.برنستونجامعةم!نشوراتمريبةماقولةلتفكيكمحاججة:""الغنوصيةفي

فالاختا3يبتنأنوليامزيحاول،حمادينجعمجموعةنصوصمنللعديدمفضحلةدراسة

"الغنوصية"تسميةتحتالدارسينمنالعديدشمقهاالتيللنصوصالمبطنالفائق

حذعلى،ذلكعلىعلاوة."الغنوصي!"الدينشيءوجودعلىالثكيلاتيبما،الجامعة

المعنىعنيعمينابالجملةالنصوصححذهعلىالحديثةالتسميةهذهمثكإطلاقفإن،رأيه

ائل،الأوالكضيسةآباءأنكملاحظةتجبأنهغير.المشنوعةالعقليةالصروحلهذهالأعمق

وحتى،وأبيافانيوسوهيبوليتوسوأو!لجينسروايريناوسالإسكندضيكليهمنضوسكمثل

وبعضرواياتلناحفظواالذينوفرشيريوس،أفلوطينأمثالمن،""الوثنيينالنهلاسفة

كانوا،""غنوصينتسميشيمعلىيصطلحونوثيولوجيهينفلاسنهةعنأحيائاالأصليةالوثائق

ينتقدونهمالذينالأشخاصمنللعديدمعاصرينيكونواأنيكادونأومعاصرينأيضا

الفزقيأفرادعاصرواالذينالكتابهؤلاءآراءفإنكحنامن.للمدارسوكذلك-ؤلونهمويؤ

نأيجب،الأغلبعلىمعهمخلافعلىوكانوا،معهمنجبإلىجنئاوعملواالغنوصية

الغخوصية.لماهيةنحنفهمخالمراجعةحديثةمحاولاتأيةعلىالأولويةتعطى
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الأولالكنيسشقانونعلىإطلاقىالهوراتوريش:3-الوثيقش

قانونيةلتاريخالتاقريبفيساهمتالتيالقوائمأهممنواجدةالموراتوريةالاتايمة

الرسميإنجيلهاالرومحانيةالكنائسمتاتبينمنمالكنيسةصارعتىأيالجديدالمحهد

(1).ركيكةبلاتينيةمكتوبسطراوثمانينخمسةمنوتتكون،الخاص

آهميتها:-أ

ايدفيبينلماوالتواترالسندغيابظلوفيللأناجيلتوثيقافيغيابظلفي

تكون!قىوالإنجيلمصادرعنالجادللبحثالحاجةظهرت،اناجيلمنالمسيحيين

ولنا،اليومعليهالذيالضهائيشكلهالىوصلانالىاتخذهاالتيوالخطواتتكونوكيف

صارمتىاووصلهمهمضىيعرفونلاكضابااليومحمىيحملونالمسيحيونيظلاننتخيلان

قرنبعدالمقدسللكضابشداسةصنعتوالحيالوثيقةحعذهاهميةتكمنهناومن..مقدسا.

!!....الاناجيلوكتابةنشأةمنفقطونصف

إلىترجع،صغبسةجذاذغوهىالموراتوريةالوثيقة"الكتابيةالمعارفدائرةعنهاتاقول

."كاتبكلعنموجزةكلمةمعالجديدالعهدبأسفارقائمةلناتقدمالتنم017حوالى

مرقص.إنجيلكلمةتحت،اللاهوتيينمنهمجموعة

الثالثالإنجيلووجود"لوقاإنجيلكلمةتحتالكمابيةالمعارفدائرةوتقول

كتابهفياستخدمهقدتاتيانأنكما،الكبيرةاهميتهلهأمرم517الموراتوريةالوثيقةفي

الاهوتيين(.بها"المعترفالأربعةالأناجيلأحدباعتبارهم017""الدياطسرون

بالأسافاشبيانالموراتوريةالوثيقة"أبوكريافا"كلمةتحتاليهابيةالمعارفدائرة

.م091حواليفيالكنيسةفيبهاالمع!رف

ايط:ارالشاليعلى،الإلكتروفيالموقعفيوالإنجليزيةباللاتينيةكاملأالوثيقةنصمراجعةويميهن(1)

4!م"../!لاكالس."أ4/!-39!كح3ء49!مبحء"7/+!ل3!،"ءأ35!4/"لم
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(2)همخطوطةفي(موراتوري)1انطونيواللاهوتيوالعالمالإيطاليالمؤزخاكتشفها

)4(حيثميلادية0174عامبنشركحاوقامبميلانأمبروزبمكتبة(3)السابعللقرنتعود

بنسخهمالوسطىالعصورنتاخاهتيماملعدممثلأبهايضيربكصورةن!رها

.(921صفحة)ميتزجر.ومخطوطايهم

حولها:الدراساتأهم-ت

خل!اتكتابهفيعليهاتحليليةدراسةبعمل47ء*ول9!كهولح3!"كا!3كريدنركارلوقام

بالإشارةهيلجنفيلدأدولفقامثم،م0186عاموفاتهبعدوني!رالجديدالعهدقانونية

شرانزركزثم.م1863عاموذلكاليونانيةإلىبترجمتهاوقامالمخطوطةهذهأهميةإلى

علىوركزالعبرانيينإلىالرسالةحولالآباءخا،فاتعلى33!"2هامم!3ه!ح4أوفربك

القرنمنالشانيالخصففيالقانونيةدلائلعنتقذمهوماالموراتو!لةالاتائمةأهمية

جدا،الاموروعقدتقلبتالتيبنظرياتههارناكلفأدوخرجأخيراثم.الثانيالميلادي

وان،مسيحيإنجيلوضع!ناولكحومارقيونانالتاريخيةالكتاباتمعطياتعلىفبنى

روما.+خيسةرسميةشائمةهيالموراتوريةالتهائمة

عليها:افلاحظاتج-آه!ا

وليهن،يونانيةكانتالرومانيةالكنيسةأنوالمعلوم،ركيكةبلاتينيةكيبتأنها-1

م1)8!!"بسعاله/..!"ح7ح/ءه!كالم!.حء+!اكء/ح،ءلأ-ولول3!!ه3أ.4!+/

الثامنالئرنفيراجمببهقامجمععنعبارةومحتهواهاورقةوشعينسخةمنالمخطوطةهذهتيهون(2)

جمعالذينالآباءوححؤلاءالميلاديوالخامرالرابعالتمرنينفيا+صنيةلآباءمواعظفيهوجمعالميلادي

.(وخيريوسآووأهـسوز،،الفمذهبي)يوحنا:ححمموامجظهم

.921.صالجديد،العهدقانويةكتابهفيميتزصبروسقال!كماالثامنللقرنتعودأو(3)

م4)4!!"كاثسعال!/.."ألم!-3!د9!3ح4ءبمحه"/+ول3!!53أ!".4"ملم
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اليونانية،الكخيسةلتكايممةترجمةأنهايعنيمما،ركيكةبلاتينيةكيبتالقاثمةهذه

لصنعمقصودةترجمةأنهاوقيل،الترجمةكحذهفيالعلماءمنكثيروشكك

.(4،3-ء".!!"،ء".890،405)(931صفحة)ميتزجر..وهمتةقانونية

تعودانثاتؤكداللاتينيةالترجمةهذهلكلماتةيك!لاوالصوتيةالخواص-2

النعولجاتالاتينيةمعلاتييتهافيتتشابهوالميالخامسالميلاديالقرنلارتينجة

(496-ح!وكهه"يم،960ء".485).الفولجاتاجيرومالاقديررإليهاجمترالقي

..أتنهها.منووهمكانهامنثأها،حولالنقدمنالكثيرلاقتالقائمة-3

الغربيبالمنشأيناديأحدهمانظريتينحولهاقامالمنشأأصلبينلخلافا-4

ميتزجر،بروسهوالغربييالمنشأنادىومن..التنرقيبالمنشأيناديوالاخر

المخطوطةأنذلكفيوعمدتهم،ءا!!3!!!3!39ى"ء3فيرجسونوايفريت

الكنيسةتبنتهماتمامأوهذالعبرانيينإلىوالرسالةيعقوببرسالةتعتيرفلم

-83الصفحات3!39ول."ء982،3)(931صفحة)ميتزجرالغربيةالرومانية

صاندبرج.هوبذلكنادىن!ووفلسطنسوريافيالشرقيالمنشأأو،(677

للقرندتعوأم،002إلى017منللفترةتعودهل.القائمةتاريخحولالجا،ث

تعودأنهاتبنىمن!وأ!ا!الخاضمر؟الميلاديالاترنولبداياتالراجالميلادي

رسالةأن،وعمدتهميتزجر،سبروفهوذلكمنآكثروليسةيد،ايم002للعام

أشارتالذيبتوسر"و"أخوهرومافيكيبتالوثيقةبهااعمرفتالتيماس!

بوقتوفاتهبعدكيبتقدأنهاإلىالرسالةوتشير73السطرفيالوثيهقةاسمهإلى

(1)
فيروماكنيسةفيراهبمنصبيشغلكانمنهوكحذاوبيوس،قريب

(م1دفى-141)بينماكاتأنهلاجرانجويرئ(م551-041)بينماماتانهفيرىهارناكأما(1)

وعليه،(م571-241)بينعاماتأنهتجريلويرىو،(ا551-241)بين!اماتأنهكواستنولرى

..-شـهبروسرأيحسبذلكعنيزيدلاض002إلى331لهين!االنهرةفييكوقالرسالةتارلخفإن
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للقرنتعودأنهاصاندبرجيرىليما،الثانيالميا،دينالؤمنالثانيالضصف

قداسةأنيعنيوهذا.(14-1الصانحات93.5!هكا!ول،973)الراجالميلادي

نظريةقويلتوقد.الرابعالميلاديالقرنفيتكونتكتبهوقانونيةالإنجيل

بعدكانأنإلىالقانونيةوعلماءالجديدالعهدنقادقبلمنببرودهذهصانديرج

هاكجنمانوقام،القضيةكحذهأخرىمرةالسطحإلىظهرتأنالزمانمنمجقدين

للقرندتعوأنهاقوةبكلل!ثيتتامةدراسةودراستهاالوثياقةهذهبمناقشة

حجفوكانت.(*!8،"!يم"ع،992)الشرقشيكيبتوأنهاالرابعالميلادفي

33!"مل.،993)(*ه!3!!30لم995)(*!/فيلمالقانونيةعلماءمنللكثيرينمقميعة

بصافةالاقانونيةلتاسيخقويةصورةورسصت،(274-82)الصفحات.،995

بيناليومحتىنومي!تانمالعلماءيزالوما،ميلادي9921عامذلكضكانعاهمة

5!+"/!)الحديثثالتاريخالحديثةوالنظريةالقديموالتاريخالتقليديةالنظرية

للقرنتعودالوثيقةهذهكانتسواءآنهالحقيقةوتبقى.(271-269الصفحات

قانونيةعلىشيئأيؤترلاذيكفإنالرابعللقرنتعودأنهاقالفمنالرابعأوالثاني

الاقرنأوايخرفيإيريناوسرلسانعلىظهـستبالتأكيدالأناجيللأن،الإنجيك

تعودانهاقاللمنشيئأيؤترولا،للوثيقةحاجةدونلسانهعلىو!ئثبتة،الثاني

بهاتعترفلا،أخرىوتفميفكتبأتحدفالوثيقةلن،الثانيالميهلاديللقرن

.(127صفمحة5!"!اكا!).!!!ماليوحصنائس

(481-95الصافحات6ء*أ"5ه"،،906)فقيك:الوثيقةمؤلفحوللجلاف

ويزد.235(1)-17.هيبوليتوسانه(83-8الصنهحاتحل!93!"9!،،926)

هذهبهاتعتيرفلاحينفيالعبرانيينإلىبالرسالةتعلقهيبوليتسأنأقيالىهذا

الضارفمنأنهوقلي،الثانيالميلاديال!ترنافيالرومانيةالكنيسةومؤرخكاتبهوميوليوس(1)

عنهنقعلهماحسبالخاهمركتابهفيس!*كماللبرانيينالذيالإنجيهكهوتخضيرهوسبب؟المتهودين

!..الكنيسةيختارفيالقصسييوسايوس
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فييحثلهدوميتيانعصرفيكيبتالرؤياأنيرىهيبوليتوسفإنوكذلك،الوثيقة

بولسرسائلقبلكيبتالرؤياأنتؤكدالوثيقةنجدليما،اريناوسمثلذلك

-42الصفحات6091،وآخرون،8!"/!!!)أنهوقيل.(491صفحة)ميتزجر

كتاباتسجزءأكانتأنهاوقيل(1)م018سارديسماتأساقفميليتو(012

(2)0..السكندرياكليمندس

وإنماةيف!رحلاالكلمةبمعنىقانونيةقائمةليست:الموراتوريالقانونمحتوى-7

كمدخلالجديدالعهدمنهايتكونالتيالكتببأسماءقائمةعنعبارةكانت

تاريخيةمعلوماتوتقديمأسمائهابسردكايبهاويقومالمقدسللكتابومقدمة

اللاهوتية.أهميتهموتبيانحولهم

قلي!.بعدعنهاوسنتحذث:اليومإنجيلفيموجودةغيركتبإضاهشة-8

قليل.بعدعنئهاوسنتحذث:اليومإنجيلإلىإضافتهاتمكتب-حذف9

موراتوريقانونحسبالائاجيل-ح

أولاعتبرتهالوثيقةأنتأكيدأيجزمأنص!جربروسوي!صادمتىلإنجيهلبالنسبة+

الوثيقة.منسقطقدالسطرهذاكانوإنالأناجيل

الوثيقةاحرفمنبالكاديقرأذلكأنوبرغم،محرقسإنجيلهوالثانيالإنجيك+

ناقلوإنماللأحداثعانشاهديكنلممرقسأنالوثيقةتاتولولكن،المطموسة

!!...الأحداثشاححدواممناثضيناوشاجمدلسانعلى

كانولأنهعيانشاهديكنلمنفسمهلوقاأنالوثيقةفتاقوللوقا:لإنجيكوبالضسبة+

للعهدةمبريةقانوأنهيعتقدمصد!بأقدما+غسةدعمفيدورلهساردي!أستمفكحييترالشد"!(1)

هو.ارتآعاالتمديم

،الميلاديالثالثنالزاوائلفيوتوفيلهحيلادهتاريخيعرفلاالإسكندريةلمدضصةتاجيونافيلاهوتي(2)
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يوحناميلادعنوكتب..صعودهبعدلبولسمسامجدأصارفقدللشريعةغيورا

فينفسهلوقاماقدهـمةسنمأخوذأيبدوبهوصفماوباقيطبيبأكانوقد،المعمدان

.(931صفحة)ميتزجر.14-منللفاقراتإنجيله

ومنشأكتابتهسببعنفتقول،61إلى9منالأسطرفيعنهكيبيوحنا:إنجيل+

لهم"فقال،إنجيلهيكتبآنيوحناعلىوالتلاميذالبطاركةألحعندعا"الإنجي!!

نفسوفي"لهاوحيماذاللآخرمناكلوليقل،أيامولثلاثةمعياليوممنصوموا

شيءككي!خبأنيجبيوحناآنالرشلأحدوهواندروإلىالوحيجاءالليلة

منالوثيقةصنعتوهكذا"كتبماسراجعةجميعأعليهميجببينما،وباسمه

(1)!!.رسولأ.عشرالاثنيبينعليهومتافقبهموحىقانونياإنجيلايوحناإنجي!!

موراتوريلقانونالقانونيشالقائمشمحتوى-د

!؟اليومالمقعدلسالكتابقائمةهيهل

ممىإنجيل-1

مرفممر-إنجيل2

لوقاإنجيل!لا-

شل.اليو-أعمال4

الترتيب:هذاعلىوهي.ع!ر.الثلاثةبولسرسائل-5

الأولىكورنثوسرسالة.

الثانيةكورنثوسرسالة.

افسسإلىالرسالة.

الرايط:هذاعاىمنوالإنجليزيةباللاتينيةكا!يلأالوثيهقةنصمراجعةويميهن(1)

بالعلاكال!/..ء!!4"أاك/!-3!ح3!عكه4!بمءحمث/+ال3!."!أ3ء!4!"/

http://www.al-maktabeh.com



91الأولىالمسيحيشاستكشاف-

فيليبيالىالرسالة.

كولوسيالىالرسالة.

غلاطيةالىالرسالة.

تسالونيكي\الىالرسالة.

تسالونيكي2الىالرسالة.

روميةالىالرسالة.

فيلمونإلىالرسالة.

تيتوسالىالرسالة.

تيموتي\الىالرسالة.

تيموثي2الىالرسالة.

يوحناكتبانبعدالسبعةالكضائسالىرسائلهكتببولسآنالوثيقةكاصايبويرى

!!السبعةالكنائمرالىرؤياه

(1ليوحفا)رسالة-6

يوحنايارؤ-7

ئطرسيارؤ-8

!..سيمانأصدقاءكتبهالذيالحكمةكتاب-9

الرسولية:الكضيسةكمنخارجأبهارقذفتالقائمةبهاتعتيرفلمالتيالكتب

برسالةضالثانيةلاولممااالرسالتينيقعدأنهيرئفهارناك..!!يتمجدها؟الثلاثةمنرسالةأيفيعرولا(1)

منفصلين،وقتينفيللاتينيةئرجمتاالرسالتينلأنضاحدةضسالةإلايفدسلاأنهىيرهويز،واحدة

.أمب!بهافتعزاالكيمةلأنالتمانويةمنخارحالثالئةالرسالةاتالجمغوأجمع
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العبرانيين.إلىالرسالة-1

الأولى-المسيحيشاستكشاف

!.الثالثةالرسالةأوليوحنارسالتين-2

يعقوبرسالة-3

الأولىبطرس-رسالة4

الثانيةبطرشرسالة-5

:اليومال!نيسةوقذفتهاالأممس!،وكيسةالقائمةبهااعترفتالتيال!صتب

.سليمانلأصدقاءالجكمةكتاب-1

.ئطرسيارؤ-2

!.الكنيسةخاليجتقرأولاالراعيهرماس3-رسالة

العربيشإلىاللاتينيشمنمترجماالهوراتوريشالوثيقشذ-نص

باسمهكتبهالمشهور،الطبيبلوقا،فلوقا.ليالذيذاكهولالإنجيكالثاكالسفر"إن

إلىبالنسبةاذ!!حكو...التلاكميذ.أحدليوحنا،الذيذاكهوالرابعالإنجيلوسافر...الخاص

فيالوقائعكمنتعطىمختلفةمنتخباتأنمنالرغمعلى،تضاربيوجدلاالمؤمنينإيمان

أعينتالواحدالمرسمدالروحتوجيهتحتكلهاالكلفيلأنه،للأناجلالفرديةالأسفار

،المزدوجومجميئه،تلاميذهإلىتحذثه،قيامته،آلا!ه،بولادتهعلاقةلهاالحيرالأموكك

الذي،الملكيةالسلطةهمجدفيوالماني،حدثالذيلاحتقار،سنالناتجالذلفيالأول

قائلأ،الكثيرةرالأموبهذهرسائلهفيالتوافقبمنتهىيوحناأدلىإنإذأ،بعد.سيأتي

بذلكفهو".كمجناهمافهذاأيدينا،ولمستهبأذاننا،وسمعناهبعيوننا،رأيناه"ما:شخصيأ

بحسبالعجيبةالربأمورلككورايىسامعأيضأولكففقطعيانشاهدلي!أنهفيعتر

شملهاهكذاواحد.سفرفيمكتوبةكلثممالرسلأعمالفإن،ذلكإلى!اضافةتسلسلها.

بذاتهاتوضحشهيبول!،لرسائلبالنسبةأما...ثاوشيلسالسمؤصاحبأجلمنلوقا
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رنثوسكوأهللىإبإسهابكتبأولأ.يفهمأنيريدلمنإرسالها،وأماكنوأسبابأهداف

الأسفارأمرعنروميةأهلوإلى،الختانضدغلاطيةأملإلىثم،الهرطقعةانشقاقلمجمنع

نناقشأنالضروريمنالتي-فيهاالرئيسيةالقضيةكهموالمسيحأنأيضأمصزحأ،المقدسة

إلىيكتبلايوحنا،سلفهمثاكباتباخ،نفسهبولسالمبازكالرسولأننرىإذمنها،كلأ

افسسأهلإلى،الأولىكورنثوسأهلإلى:التاليبالترتضببالاسمكناضسبعمنأكثر

إلى،الخاهـس!ةغلاطيةأهلإلى،الرابعةكولوسيأهكإلى،الضالمةفيلبيأهلإلى،الثانية

ليستينيكتبأنهمنالرغمعلىولكن.السابعةروميةأهلإلى،السادسةتسالوني!!أهل

واحدةكنيسةهنالكأنالإظهاريجري،تسالونيكيوأهلكورنثوسأهكتقويمأجلمن

يكتبأنهمعالرؤيا،فييوحناأيضأ؟ال!باعيةالكتاباتبهذهيعخي؟الأرضكلفيمنتثمرة

واحدةوالمحبةالعاطفةبداشغكخبولكف.الجميعإلىبذلكيتحدث،كنائسسبعإلى

اعتبارفيمقدسةب!حتوهذه؟تيموثاوسإلىواثنتين،تيطمسإلىوواحدة،يليمونإلى

سفريونتسلم..يوحنا.اسمتحملانواثنتانليهوذارسالةتغذوأيضأ،....المكزمنيسةال!

".الكنيسةفييقرأأنمناالبفسيرغبلاالأيخرالذي،فقطوبطرسلوحناالرؤيا

الترجمةنمصوححو،الموراتوريةللوثيقةالكنسيةالربيةالترجمةتنتهيهخاإلى

همهمةإضافةنجد،اللاتينيةعنبحاشرةالمترجمالإنجليزيآصلهاإلىوبالرجوع.ال!ائع

دوغمائيةأحكامإصدارفيالاستعجالأريدولاذلكفيالسببأدرقيلاإخنكاؤهتمجدا

ئحي.كماالحقيقةنشليقتضيالذيالعلملقانونمنافيةأحوالهاأقلفيلكنها،علميةفي

يلي.كماالإنجليزيةالنسخةفييادةوالز

،م8ول!"!3+!3طا3ء!!،،!8!54!ء4!رركا!"أ!4!أح!ءمه*هكلم!+05لم

3!ح!"!/ء"أ3!اه.5!يمأ!طا4!"4أ5"3ه!4!3هلم558!اهأ!اط!هكهححا!"ءأ"9

!4!ح8!أ3"أ!4!ح8ا!3ح8!لم"ء*!.4كامءكهأعكا!كا!!أها!94!!5"!3!!اك"!ول

لم4!!!أعكامي!اك!حأ/كاثا"!ء!4!ء/"ه!""أ!4!ح4ا!3ح4كام!"/!ح!!9"ء"ء

!4!"3هء4!!هكلو403!3!كاملا"كةلم!!!لمءيمهح953"هيم!م4!!هك!/!هككهأ!ه"

كههء3أ6/ء!5!4!اكمء.!يمأ!
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هم43&!"ول3.ا!!/!""أ!.كهول3ءلوأمل!أةاك!كه!!ول3!ح9أ!مما"ء!98"نم!!!//.

34!كهه!/50*85ه3!الا!!!8!،،"!اطههكلمهمه.كهكلم/!3!،،لو!3حأء"!59!م8!3

الكأ،88!5،كهءكالم/أ!"!م8!43!أح!!!ء4"9أء"&...ر،

يلي:كماالعربيةوترجمتها

شقيقهكانعندماعصرنا،أواخرفيرومامدينةفي""الراعيكتبهرماسولكن"

لكنتقرأأنيجبفإنهالواقعفيوذلك.رومافيالكنيسةفيكرسييشغلالورعالأستهمف

لكنالرسلبينأو!صاملعددهمالذينالأنبياءبينتوضعهاوأن،الكنيسةفيالشعبلعامة

يأنأخذلاهميليتيادوسأو،وفالنتينوس،أسسينيوسمن.الوقتنهايةفيالم!شمنليس

همعجنبإلىجنبامرقيونالمزامير"،"كتابكتبالذيأيضاأولئك.الإطلاقعلىشيء

."الآسيويينجيانيينوالكاتانرباسيليدسر،

المتمدسةالكتبوصففيتتجلى،راتو!لةالموللوثيقةاللاهوتيةفالأهمية،الواقعفي

القداسةتضفيفإنهاقبل!نيبناوكما،الميلاديالثانيالقرنفيالمسيحيةللكخيسة

الهرطوقيةالكتبسميلادية325نيقةمجمعفيذلكبعداعتبرتكتبعلىوالقانونية

ومةمشالميلاديالثانيقرنهافيالكنيسةكانتفهلقائلها.ويحرمندقةوالشبالكفرالناطقة

؟السلامعليهالم!حالسيدكحدىعلىكانتأنهاأموالخا،ص؟النعمةمن

شاعيوكتاببطرسرؤياكتابيعو،نيقيةهمجمعفيالمجتمعينأثارماأنالحقيقة

المجمععقدالذيسةالآريوالثيولوجيالنافسمتضمنلأنهالأولوخصوصا.ححرماس

صاحبها.وحرملدحضهاالنيقاوي

معترجمتها،وتمت،1945سنةبمصرحمادينجعمكتبةفيبطرسرؤيااكشثمنتفاقد

اعتراضاتسوىتكنلميبدوكمالكنها،الوثياتةبهت!هدكماالأوليةالاعتراضاتبعفروجود

وقد.الماقدسالكتابفيابقاؤهاتملماوإلالها،الكنيسةأساطينهمباركةهمعمؤثرةغيرأقلية

ومععليها،المتنازعالرسائل!نبطرسرؤياأنعلىالقيصريسابيوسيوالكضيسة!ؤرخنمر

الرسل،منالتعاليمتلاتواالذين!منالأوائكالمسيحيةال!صنيسةقديسيكباربهااستشيهدفقدذلك
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عشرالرابعالفصلفي،يوسابيوسقال.ميلادية512-51.السكندرياكليمندوسكالقدي!ر

الأسفارجميععنموجزاوصفاالمناظر--وصفمؤلفهفيقدملقد"وبالاختصارتاريخهن!ل

الأخرىالجامعةوالرسائكيههسذارسالةأعنيعليها،المشنازعالأسفماريحذثأندونا!ممانونية

ة!ادنصتكما،(203صفحة9791،)القيصرقي"بطرسرؤياالمسمىوالسفربرناباورسالة

أنهاالخامسالاقرنفييسجلسوزشمينأنعلى-بطرسرؤياكلمةتحت،الكتابيةالمعارث

.(1)الصلبجمعةيومفيسنوياالكناضفيتقرأكانت

الماقدس،الكتابمنالرسالةهذهحذفتملماذا،الآننفسهيفرضالذيالسؤال

فيآووسوزرمينالمسيحيالمؤرخحدعلىالميلاديالخامسالقرنبعدفيهماالأفلعلى

ميلادية؟325نياقيةمجمعزمنأبكرشاريخ

حرمحاس)2(،راعيلكتابحذفهاأسبابفيالكنيسةسنناله!،المنهجيةبخفس

والأورثوذكسيين.المعتبرينالكخيسةرجالكباربهاستشهدوقدخصوصا

"هوهرماسالراعيكتابأنالرسلتعاليمأفيالديداخيإنجيلهمقدمةفيجاءفقد

أسلوتإلىينتميوالكتاب،الرسولينالآباءكتبسناليناوصلمماانتشاشاالأوسع

أمسالالاباءبعصعندواضتقى،المسيحةالأولىالقى!ونشيمرموقةسكانةاحتلوقدالرؤيا،

الأسفاركرامةكحستوىإلىوأوريجانوسالإسكندريوكليمندولسوترتليانوشإيريناوس

الكنائمهمر،بعضىفييتىناك،رصرهراعيكتابآنالتميصريسابيوسريوص!ذيو.الإلهية

)راهب،"الميلاديالرابعالاقرنآوائلفيالعمادوطالبيالموعوظينتعليمفيوشتخدم

هرماسراعىأنن!ؤينا!اكايضاالكنسيالتقليدأبوإيريناضسأنكما.(37صفحة0002

الكسابية.المعارفلدائرةونيالكزبرنامج(1)

أواضفيمجلداتثلاثةكقب.61:4وميةشفياسمهوذكر،الرسوللبودررمعاعرأكان:هرماس(2)

وححوالقدماء،عندكبرى!نزلةلهوكانت.الجديدالعيدكتبمن-!بفيهااسشهدالأولالقرن

ا+سنيسةمنراهب:ترجمة،58:ص،الرسلىتعليمآيالديداخيانظ.الرومافيلاكلمندوسمعاصر

.0002ينايرالمنار،كصكتبة،القبطية
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الثامنالافصلالخالهسر،الكتابفييوسابيوسذكرفقد،!!..المقدسالكتابأسفارضمن

يوحنارسالةأيضاذكروقديوحخارؤياعناليهالمشارالمؤلففيذكرهط"هذاتاريخمن

الراعيكتابيعرفلاوهو،الأولىبطرسرسالةمنوأيضاهمنهاكيرةأدلةمقتشا،الأولى

منالكتابينهذينيتضمنماإذن.(172صفحة9791،)القيصري"...ياقبلهأيضابلفقط

مهرطتمين،واعتبراالمقدسرالكتابسنحذفهاتمحتىاللاحقةالكنيسةترعبثيولوجيا

الله.بحولالمواليةالنقطةفيسنراهماهذا

المسيحصلبلقضيشأخرىزوايشمنرؤيش:بطرسرؤيا-4

الكتبمنكانتبطرسرؤيافسافر،الفصلحهمذامنالثالثةالناقطةفيمعنا!ركما

لغيرالوضعتطورماسرعانلكنعليها،الشحافظاتبعضررغمبها،المعترفالقانونية

الكتابمنوأزيلت؟؟الأغلبيةرأيحسابعلىالأقليةرأياعتمادفتمصالحها،

وتجليته.بيانهسنحاولماوهذا،الماقدس

إلىتعوديونانتةترجمة:ترجمتينفيالبرديةعلىالرؤيالهذدمتمطعانوجد

إنجيل"معبطرسرثلاوجدتونهايتها.بدايتهاضاعتوقد،التاسعأوالثامنالترن

وموشعةتاقةحبشيةوترجمةمصر.صعيداخميمافيمسيحيراحبمدفنفيبطرس!"

قةعافىلاهذه"بطرس"رؤياإن.اليونانتةالترجمةفيعضايختلفانوبنيةمضمونمع

حمادينجعبطرسرؤيا.5941سنةحمادينجعفياكتشفتالضيبطرسريابرؤلها

وقد.المسيحيةالرؤىأقدمإحدىهي.والحبشيةاليونانتةفيهمقاطعهمنهالناحفظت

قد،اليهوديةبالمسيحانيةالمناديالنشاطوأنستمالا،هميالأدية13دسنةحواليأتثنت

بقيامةتبطتر،الغنوصتةالرؤىسائرشأنشأنهايا،الرؤفهذه.اتولوجيةاس!كأزمةصؤر

أمكنةورؤى،النهايةوأحداثآياتوسيطالسماوتمما،الوحيوسيطهويسوع.المسيح

.الخطأةوعاقابالابرارمجازاة
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!ل!ميعهـ33!هك4/ي3براشا،رجايصمر،حمادينجعشيالتي(9)بطرسرؤياترجموقد

.9751سنةالمكتشفة52النصوصررباقيمع*59ع34."ى//!!اكبولاروروجر

بطرسرؤياأ-نص

الأعمدةواتافاقالعيهدمنمئةالثلاثةالسنةفيالهيككفيجالساالمخلصركان"حين

الذينمباركين،بطرس"،ليقال،النزيهينالأجلاءالأحياء،عددعنراضياوكان،العثرة

ذكرتهمانيحيث،خافىليسن،الحياةمنهملمنالحياةكشفالذي،للآبمنتمينفوقهم

القانونوانتهاكالفسادكلماتبينويفرقون،كلمتيسيسمعون،قويهوماعلىيبنيمنان

تنشدالذيمنبرضىهـاأصبح،الحقامتلاءكلمةكلفوقمنانهحيث،الصلاحوبين

بينالآنظهروقدالآنبياء.أجيالمنأيفييذكررلم،يجدوهلملكنهم.المبادئكصنه

شبهمنالإنسانخوففيالسماواتفوقمجذالذي،الإنسانابنظهر،فيهالذيهؤلاء،

،اختاركالذي،ونفسياسمكمعمنسجماكاملاأصبحت،بطرسيا،أنتلكنكالجوهر.

الذفي-الصلاحتقليدإلىقويافئلهذا.ةفس!مللاستدعيتمنباقاياقاعدةأسسمتمنكلأنه

له،حدثالذيالرشضبسببالفعلتستحقبطريقةلمعرفقهإياكمستدعيايستدعيكمنه

يخدمانمتمنيناحضروهالذقيشعاعهوجسد،الوسطجانبفيمنوتاج،ورجليهيدهووتر

".الليلةهذهشيمراتثلاثةيوبخكانوشكعلىكانلأنه-فر!لاجائزةبسبب

،حجارةحاهمليننحونايركضونوالناسةن!!لارأيتالأشياء،هذهيقولكانوبينما

مراتاخبرتكلاقد،"بطرس،ليوقال.نموتأنمنخائافاوكنتسياقتلوننا،كانوالوكما

وقلعينينكعلىيديكضع،عماهمفتصانأردتاذاهاد.بلاعميانانهمعديدة

و!رة".الطريقةبهذهيرىأحدلا"قلتشيئا.أرىلم،ذلكشعلتوحين".تراهالذيما

اعظمجديدانورارأيتلأني،وبهجةبخوففسرت".ثانيةذلك"اشعلليقالاخرى

التالم!:بطرسرلرفلاالنعالإلجليزي(1)

4!!ءبمالال!/..9"05.كهأ539/"!94!+"/!"ه"9!.8!"ا
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"اخرىمرةليوقالرأيتها.الضيالأشياءعنواخبرته.المخلصعلىوترل.النهارنورمن

الكتبة.معجالسونوهمالكثنة"وسمعت".والناسالكهنةياقولهلماواسمعيديكاهـفع

لماواستمعبانتباهأنصت"،ليقالمخيالأشياءتلكسمعوحين."يصرخونوالعامة

قال،ذلكقلتوحين."يمجدونكانهم،جالسانت"فيمااخرىمرةوسمعت".ياقولونه

يقولونهاالتيللأشياءاستمع،والآن.وصمعميانالناسهؤلاءاناخبرتك"لاقد،المخلص

هذهفييجدفونكسوفلأنهم.الجيلهذالأبناءتخبرهاولا،واحرسهم،بالغموضرلك

سيقبلونالكثيرين"لأن."المعرفةفيئسيمجدونكلكنهمبك،جهلةأنهمحيثالأجيال

مافعلوالأنهم،خطئتهمبسببالآببمشيئةاخرىمرةعنهاوسيبتعدون.البدايةفيتعاليمنا

سيصبحونبهؤلاءاختلطوامنلكن.الكلمةخدام،.اعنيديفونتهيومفيوسيكشفهم.اراده

الىيدفعونحينواحدوالصافاءالجر،،السريرةوطيب.صهـادراكمنلأنهم،سجانيهم

الباطل،رجالولمجدون.بالاسترجاعالمسيحنيمجدوالذينمملكةوالى،الموتعامل

سيصبحونانهمظانين،الميتالرجلباسميلتصقونوسوث.بعدكسيأتونفهؤلاء

،ر!لايدوفي،الخطيئةاسمفيوسيسقطونجدامدنسينسيصيرونولكنهم.طاهرين

الحقيقةعلىسيجدثبعضهملأن".قانونبلاوسيسشعبدون،متعددةوعقائدخبيثرجل

سيدعونوالبعضرالبعضر.بعضهمضدشريرةأشياءوسيقولون.شريرةبتعاليمويطالب

كمنلكثيروخاضعةمتعددةعاريةوامرأةلرجك،ةكئ،املاقوةادفييقفونالذيناولئك

منجاءالحلمأنقالواواذا.الأحا،معنسيسألونأشياءيقولونالذينوهؤلاء.الآلام

نأياقدرلااكس"لأن.النزاكحةمنبدلاححلاكاذلكبعدوسيعطون،خطيئتهميستحقونجان

لمنروحكلليرلأن،همثلههوالذيهـشهيطرحونالذيالمكانشانلذا.جيدةثمارايطرح

لأنها6رؤيفاحسبالموتلهاعينقدالأجيالهذهمنروحكللأن.الأبديةمنولا،الحق

إنهم.ومخهفيههمالذي،الأبديودهمارهارغباتهااجلمنخلقتانهاحيث،عبدةدائما

لكنهابطرسر.يا،كتلكليستالأبديةالأرواح"لكن".معهمجاءتالقيالكائخاتيحبون

حولوتافكر،بالأبدقيسيتمثلالأبديةالأرواحفإنبعد،تأتيلمالساعةأنطالما،بالحقميهثمة

".لأشياءاهذهرفضفيوشغبة،ايمانلهمويكونالخلود،
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مشالعنبولاحكماء،كانوالوالشجر،مناوالشوكمنالتينتجمعلاالناسلأن

هومامنفكونكمنه،هوالذيذلكفيهودائمايصيرالذيفانجهة،من،لأنه.الوك

الحياخفيهوالأبديالرجلفيليكونيجيءالذيلكن.وموتالهدمارايصيربجيد،ش

بها.ليتمثلواجاؤواالتيالحياةوأبدية

!عفاقطينظمونوالعميالصملأنيوجد.لاهـساالىيتحلللنيوجدماكلفان"لهذا

البعض.غموضفيويضلونر!لاكلماتمنسيتغيرونالآخرين"لكن".مثلهمهمن!!

غموضبانسيتفاخرونل!نهميفهمونها،لابأموريتحدثونالغموضيفهملاممن

لأن.فداءصارتالتيالخالدةالروحيحسدونرغرووبغطرسة.لهمهملكهوا!قيقة

ليس!نلأن،العالمخلقفيمعهميكونانيتمنىالدهرالأيونوقوة،ح!صم،سلطانكل

احضرواولايخلصوا،لمانهممنالرغمعلى،ليمجدهم،معهمالذينقبلمننسوا،هـمعهم

بروحالاتوةتسماقبلالأبديةالروحلأن.خالدينيصيروااندائمامتمنين،قبلهممنللطريق

".ضللهممنمعانظمواالحالفيلكن.-متأملة

اخطائهمنسينصبوالخطأ،رسلوهمالحقيقةيعارضونممن،ينآضكثيرون"لكن

مصدسمنوالثمرالخيرانمعتاقدامنظورمنينظركمن،هذهالنتميةأفكاريضدوقانونهم

الخالدةاحالأروسباق.سؤلمقدرذلكعنينتجوسوث.بكلمخينوس!اتيانهمواحد.

حصانواالتيالعبوديةمنفديتهمعلىحصلتالذي،دينونتييومحتى،بعبثسيذهب

المولودهرمرر،هوسن،الميتالسجلباسمباقتقليداليعملواالحريةلأعطيهمفيها،

الذينهؤلاءلكن.الصغارقبكمنيصدقلاالموجودالنورذلكنص!يلللفساد،الأول

همفلا.النورابناءعنبعيدا،الخارجيالظلامالىن!سيطردوعمالهمالنوعهذا!ن!م

يزال."ولااعتاقهمعلىالموافقةلينالواللأعلىيذهبواانلهمسيسمحولا،سيدخلون

هيالتي،بحقتوجدالتيإخوةحكمةسيكملونانهميعتقدونيعانونهممنمنهمآخرون

شقيقجن!.سيكشفاهةاكالزفافخلالفمن،ت!اركفيااتحدولمنروحيةرفقة

شانهذهخلالىمن"،لهمقائلين،اخوتهميعارضونمنهمهؤلاءكتاقليد.سيظهـسالأختية
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هؤلاءعقابعارفينغيرهو"هذاخلاللناليناجاءالخلاصإنحيثشثعثتة،عندهالها

اخذوهمومن،رأوحعمالذينللصغارالاشياءهذهفعلمنقبلمنسعداءيجعلونالذي

أنفسهميسمونالذينعددناخارجحمالذيكعؤلاءكنآسسونكحناك"وسيكون.رهائن

حكمتحتأنفسهميلوونانهم.اللهمنسلطتهمقبلواانهملوكما،وشمامسةأساق!مة

نالي،قلته!ابسببخائفإننيقلت"لكخني.جافةسواقيهمالناسهؤلاء.الحكام

الأحياء،منأخرىجماعاتسيضلونجماعاتهناكانحتكلا،،يفينفىنانظفيالصغار

لهممحدد"لوقت،المخلصقال".بهمسيؤمضوناسمكينطقونوحين.بينهمويدمرونهم

الخالدلفهماخرىفاللامرةالخطأ،اكتمالوبعد.الصغارفسيحكاصمونخطأهمالىبالنسبة

خطأهم،جذورينتزعسوففانه.يحكمهممنفوقسيحكمونوالصغارشاباسيصجح

فلنكهذاوشخص.لنفسهاادعتهاالخيالسفاهةكلفيتتجسدحتىعارفيوسيضعها

ولهذاللفساد.القابلغيرالأبإرادةكمالمعنذهبدعنا،فتعال"لهذابطرسر".يايتغير،

لا!انا،قادممونالدينونةلهمسيحضرونالذينفهؤلاءفانظر،

فان.جبنكبسببتخفلا.وفىستقف،بطرسيا،وانت.يلمسونىانيستطيعون

همحاهـسايبدومافيرؤيتهمالأشياء،عذهقالحين"عار!!الخفى

منأو؟بىتمسكوانت،أخذوهالذىنفسكانتانه؟ربيا،أرىماذا"وقل!.قبلهممن

"؟ورجليهيديهدقوامنآخرشخصهووهك؟الشجرةعلىيضحكالذى"اهذا؟

الذىلكن.الحىيسوهووضاحكا،مبتهجا،الشجرةعلىرؤيتهالذى"،ىلالمخلصقال

جاءالذىللعار،.وبديلهوالذى،الجسدىجزؤههوورجليهيديهالمساميراخترقت

ينظراحدلا،سيدى"قلت،نظرتحين،لكنى".ولىاليهانظرولكن.لهشبيهاللوجود

."!لوحدهمالعمياناترك"لكقلتلقد"،ليقاللكنه".المكانهذامنلنهرب(1).اليك

القيالخطةوالآسود،أفواهفيكنت"و:حمادينجعمخطرطات!نشيثرفلافيوردبماشارن(1)

علىأتألململكني،إلذلكخططواكصالهمأستسلم1،ووحماقتلهمخطأعمليطلقواأجابمنابت!صوها

أوضعأنخية،!ظامريابلالحققةفيأمتلمولكني،!عاشبونيهاككانواالذينمؤلاء،لإطلاقا
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للعار.وضعوهفقد،خادميمنبدلاهمجدححملابن.!ولونماذايعلمونلاكيفوانظر

وهو.الشجرةعلىيضحكالذىحتىبه،شبيهامنايقتربانوشكعلىشخصاورأيت

سنوجماعة.حولهميوصفلا،عظيمنوروكانالمخلصر.وهو،القدسبالروامتلئ

كصشضت.قديمجدالذيفان،إليهنظرتوحينتباشكتمعا.توصفلااقيالخفيةالملائكة

الكشف،خلالمنتعرفهمكي،الأحاجيهذهاعطيتقدفلأجلكقويا،كن"،ليوقال

فيه،يسكنونالذيالحجريوالإناءالياطينوبيت،مولود-أولعوصلبوهالذياشه

الحي،المخلصهوبتربهيقفمن+ص.الناموستحتهوالذي،للصليب،لأولوهيم

بعنف،معهتعاملواالذينالىينظربفرحيقفالذيواطلقوا،حاصسسوا،فيهالذيالأول

عميانا.مولودينأنهمعارفا،إدراكهمقلةعلىضحكلهذا.أنفسهمبينمنقسمونهمبينما

جسدىهواطلقوهمالكن.البديلهوالجسدانحيث،سيأتيللمعاناةالتآثرسريعفانلذا

هونحويقادمارؤيتهمنإن.متوهجبنوشمملوء!المفكرةالروحانالكضني.

".القدشالروحمحعالكاملالنوريوحدالذي،الفكريامتلاءنا

الجيل.هذامنليسواآخرجيكلدىحاضرةستكونرأيتهاالتياذا،الأشياء،"هذه

حدث!اكقابلفيجاناأصبحوأعايئسنالعارأزلت،بائيأضهملاءهؤلأناسطنمبوالمهانةفي

ورؤيتهم!ظنهمحبعلئ()تألمتعانيتقد،للخوفأستسلمأنولهمكعلىكنت،!بأيدييما

)أقمالهمحدثقد،!حدثأنهاقفوالذيتيموأجا!من،عهمليخدثواكلمةأييجدوالاأأجلممحن

صماكانوالأنهم،!يرافيلملأنه،الموتإكرجلهمواسضأنهمأجكمحن،وعماهمخطأهمفي(الموت

واحداكاند!تل،عاقبونيإنهم!رأونيإنهم،!نعب،أنضهمسلمراقدالأشيهاءهذهبنصعلهملكنوعهيا،

آخر،شخصاكانلقهمد،بالقصبةضربونيإنهم،!أنايكنأوالمر،الخكشربالذفي!ألوهمإنهآخر،

رأسه،علىالشوكتاجوضعواالذيآخرشخصاكاند!ل!تكتفهعل!الصليبكلالذيشمعونإنه

علىأضحكوكنت،الأجوف3ومجدخطأهمونتاجالحكامثراءككفوقالقمةفيمبتهجاكنتلقد

ملامحي،أغيركنتلأنيأحد،ب!نينم،للأسف!!نزلتأنيأجلمن،اقواكلوأخضعت،جهلهم

وكفت،ءبهدواجمزتهمفثتد،هيئتهعاتخذتهمأبوا-ثمعندكنتعفدمالذلك،أخرىإلىكحيئةمنأتغير

"إوأدنرأهانلمأنيأجلهـنخجلانا،أوخائنماأكنواالأما!سأشاهد
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المختا!لنفيالمجدسيهكونفقطولكنخالدا،ليصررجلايفيهمجدحعناكيكونلنلأنه

"كل،قلتلهذا.ضةبويعطيمناحتضانعلىقادرانهظهرالذيالخالد،الجوهرمن

هوالذي،المكاناسم،ذلك،يملكلامنولكنالكثير."وسينال،لهسيعطى،يملكمن

الخلود،جواكرمنأحدظهراذا،الذيالمولود،الخلقزرعمنانتزعالذي،بالكامكميت

لأني.اطلاقاتخفولاشجاعاكناذا،،فانت.ولضاثمخهسيأخذ-هنص!تميانهميظنون

"إقوياكن،لكسلام.عليكالغلبةأعداءكمنلأحديكونلاحتىمعكسأكون

(1)".ننسهبطرسأدركالأشياءهذهقالحين

بطرسرؤياتحليل-ب

السيدلصلبوالقطعيالصريحنفيهححو-بطرس-رؤياالإنجيكهذايمي!شماأهملعل

تنكرالتيةيحي!سملاوالطوائفالكنائسمنللكثيرتأيجدبذلكوهو،السلامعليهالميح

المسيحية.الديانةمحاورمنهمحوربعدفيماصارتالتيالعاقيدةهذه

الوثيقةبدليلقانونيتهاوثبوتبها.المؤسسينالآباءاستثسهادأنهنانسج!!

القرنحتئالمسيحيللاححوتالمتأخرت!ككعلىنظرنافيجليلدليل.الموراتورية

.الميلاديالرابع

فيالمنتثسسةالغنوصيةمنوفلسفيةكصصطلحيةواضحةدلالاتتضمالرؤياأنكما

المسيحية.ظهوروقبل!!بآنذاكالمسيحيالعالم

والثالثوالثانيالأولالقرنإلىترجعالتيالحديثةوالمكتشفاتالدلائلوحسب

لفيابنظراقانونيغيروآخرللاهوتقانونيمعنىعنالحديثالصعبمنفإنهالميلادي

التيئالعقائدمنالآلافبلالمئاتوجودثانيةجهةومن.أولىجهةمنموحد،دينيكيان

التاريخفيالمسمىقسطنطينالإمبراطورمرسوماستعلانهامنزادالمسيحيةإلىتنتسب

الرابص:هذاعكالعربيئالنص(1)

4م!ء...سسه/كامل.اك/!ءمح!د.ء39/ح4!ا3ح4/+حبم8!+/

http://www.al-maktabeh.com



103الأولىالمسيحيشاستكشاف-

للمسيحيةاعتناقهوشكل.الاضطهاداتمرحلةألغىالذي313عامميلانومرسومباسم

نكونلاقدأنناحتى.(961صفحةوآخرون،8)//!ولح!لمالتاريخفيهامةتحولنقطة

به.خاصةعاقيدةيحملكانرومانيشخصكلأنقلناإذامبالغين

أوقع،الشهوديةوفقدانالموروثالتاريخياليهاقينوغياتهذاالمذعبيالاختلاط

فيالاقولتحقيقوبالخاليالمقدسةالكتبانتقاءفيكبيربا!!طضافيالمؤسسمينالآباء

هذافيبعضهاالىسنشيرةكثيراغاتقوجودمعالمسيحيةغيرمنالمسيحيةالعاقائد

ح!تميتين:نتيجتينالىتنتهيالبهحث،

همهرطاقا.غنوصياالعقائديالموروثكلاعضبار:أولهما

مسيحيا.باعتبارهالعقائديالموروثكلقبول:ثانيهما

خصوصا؟التنقيحهذاسيكونمرجعيةأيعلىلكن،الموروثهذاتنقيحثالثها:

رسالةإلىرسولالىينتسبلاعوتوكل،الرسلإلىترجعالمتضاربةالعاقائدوأن

الزناويوجبونالأرواحبتناسخيؤهمنونكانوافالكاربوكراتيون.مقدسإنجيلأومقدسة

-الجنسوالحكمةالمعرفةلتشعلمالروح!شئماتمرأنيجبتجربةباعتبارهالجنسيداس!لاو

عفتحدثوقدالسريمرقسإنجيلاسمهالكنيسةمناعمدوهإنجيكولهم-المقدس

الكشاتصانحة5002،)الطرزيثيودورسالىرسالتهفيالسكخدريكليمنضوسالقديس

وتأويلكتابيةخلثميةمننابعالمقدسةوالإباحيةالمجونهمشتبرير.(991:صالثالث

غنوصيةعقيدةفهيئ.المسيحألوححيةوالتجسداعتقادعنعندنايافرقلا.للإنجيكخاص

الهـومانيالدينيالمشهدعلىبعدفيماوهيمنتهاتزكيتهافيالسياسيةالظروفساهمتايضا

همحمدبعثةحتىمناقضتهااستمرتوالتيأحياءالمخالفينوحرقوالإرعابالسلاحباقوة

.(8دصفحة0102)سليمان،!و.الإسلامنبيالاترشياللهعبدبن

علىالتحفظبعضىوجودإلى-ميلادية091/-017-الموراتوريةالوثيقةأشارت

ييوذابإنجيلقوضناذاجليبشككفيهايظهرلاالغنوعميالمعمقدأنمع،بطرسرؤيا
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الكنيسة،تلكفيقانونياتهاتأكدتلذلك،المثالسيلعلىفليبسإنجيلأوالاسخريوطي

بصلب!اقرارهاالمسيحصلبلعمليةإن!!ارهاهوتصورنافيالحقيقيالتحنهمظسببلكن

أرى،ماذا"وقلت"الرؤيا-:-حسبحواريهبطرسمخاطباالمسيحالسيديقول.الثبيه

يضحكالذيالمبتهجكعذا؟!نأوبي؟تمسكوانت،أخذوهالذينفسكانتانه؟ربيا

رأيتهالذي"،ليالمخلصقال"؟ورجليهيديهدقوامنشخمآخرهووهل؟الشجرةعلى

ورجليهيديهالمساميراخترقتالذقيلكن.الحييسوعهووضاحكا،مبتهجا،الثمجرةعلى

اليهانظرولكن.لهشبيهاللوجودجاءالذيللعار،وضعبديلهوالذي،الجديجزؤههو

المقطعهذاخلالمننلاحظ."اليكينظراحدلا،"سيديقلت،نظرتحين،لكني".ولي

عالمفيوكأنهماماديا،تموقعار!يلالمتحاورتينالشخصيتينتموقعأنبطرسرفلامن

الرؤية:إطارخارجمنيخظرانوبطرسيسوعفإن.وبطرسيسوععالمغير--مثاليآخر

الإعدامإلىمأخوذآخرلهوشيهالشجرةعلىضاحكوهوآخريسوعإلىيضظرانفهما

بعالمالشبيهالمثهلوعالم،الحديثةالأفلاطونيةتأثيراتإنهااليهود.لدنمنالهرطتمةعلى

العالمذلكمالىغيبيةرحلةفيبطسسيسوخأخذالعينينعلىاليدوضعطريقوعن.المادة

مدرسةبين!زجبذلكوهو.الحقةالمعرفةوحصولالخبايافا!كناومكانالأمانحيث

مبتكر.مزيجفيالمسميحيوالغنوصالفعلسفةفيالإسكندرية

المققدعلىتؤثرلالكنهاوغاياتها،الرؤيافيواضحةصيةالغنومصطلحات

ن!غريبوهذا.المسيحكنيسةصخرةبطرسالاقديستمجدوأنهاخصوصا،المسيحي

وهمعتقديالمسيحمؤلهةلدنمنبطرسشخصيةتمجدأناعتدناحيثالرؤيا.هذهغرائب

بينهوالمافاصلةالمسيحلطبيعةالمؤنسةالغنو!يةأما.البولسةالعنوصيةوهمالصلب

بطرسالىتنتسبلاالز!نذلكصادرمنأيدينابينمالكل،السماويالآبجوهروبين

آخرين.حواريينالىبل

سل"اوبالرؤياتسميهمماتجاهالدفاعياللاعوتمننمطإلىأيضاالرؤيات!ير

هؤلاءمنآخرونهناكوسيكون":الرؤياتقول:بشارتهابغيريبشرونالذين"الكذبة
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سلطتهمقبلواانهملوكماوشمامسة،أساقفةاننسهميسمونالذينعددناخارجهمالذي

وتقول"جافةسواقيكمالناسهؤلاء.الحكامحكمتحتانفسهميلوونانهم.اللهمن

وحينبينهعا.ويدمحرونهمالأحياء،منأخرىجماعاتسيضلونجماعاتكعناكان"أيضا

."بهمسيؤمنوناسمكينطقون

الدينرجالواقع-الغيبحجابعنهكشفأن-بعدبطهـسينتقدالأولالنصرفي

تثتليداوال!ماكسمةالأساقفةسيا!ةبدأتحيثالميلاديوالثالثالثانيالتمرنخلال

التيالرؤياكحذهتأليفزهـنعلىداخليادليلايكونقدوهذا.ةينا!ورلاالهلنستيةللأديان

بعد.الكنيسةفيالدينيةاتبيةالزتظهرلمحيثالأولالاترنخلالتأليافهاجدانستبعد

هذهآنعلىالثصمؤيكوذقدالسلطةرجالمعتآلفهمفيالدينلرجالناقدهذاأنكما

مسيحيين-إلىالوتنيينروماحكاموتحولالمسيحيةاستعلاءزمنحتىتؤلفلمالرؤيا

لهمهمحدد"لوقتغاهمضامسيخانياجواباسيجيبهيسوعلكن.-الميلاديالرابعالقرن

الخالدلفهماخرىفلمرةالخطأ،اكتمالوبعدالصغار.فسيحكمونخطأكصمالىبالخسبة

خطأهم،جذوريشتزعسوفثإنهيحكمهصا.لمنقفوسيحكمونوالصغارشاباسيصبح

شلن!حمذاشخصولنفسها.ادعتهاالتيالسفاهةكلفيتتجسدحسىعارفيوسيضعها

فيتغيرعنالمسيحيعلنالغيبيالروحانيالكثمفمنالجوهذافيبطرسر".يايتغير،

المسيحصلبيزعمونالذينالمهرطقينهؤلاءالصغارسيحكمحيث،الكنيسةهرمية

كحرطقتهمعونسينشالذينووضعاشأناالأقلأوالمؤمنينغيرتعنيقدوالصغاروالوهيته،

الوصفوهذا.القبديلولاللشغييرقابلغيرواحدشخصعنعبارةالصغارهؤلاءوأن

الجزيرخشبهمنلأنه،وسلمعليهاللهصلىمحمدالإسلاملنبيإلاتصورنافييصلحلا

عنبعيدونةبرابباعتبارهمدونيةنظرةأهلهاإلىينظرالرومانيالعالمكانالتيالعربية

بنيتالتيالمسيحةوالهرطت!ةاللاهموتيةالخطيئةعالمهدموامنهموهؤلاء،الحضارة

عليه.استتكلرتالذيالأخيرتطورهافيالكنيسةعليها

كحذح"نصابها،إلىالأمورسيرجعالذيالصالحالجيلعلىالتآكيدفيالرفلاوتستمر
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يكونلنلأنه.الجيلهذامنليسواآخرجيللدىحاضرةستكونرآيتهاالتياذا،الأشياء،

الجوهرمنالمختارينفيالمجدسيكونفقطولكنخالدا،لي!!!جرأيفيمجدهناك

سيعطىالذيالجيلهذاهومن."بوفريعطيمناحتضانعلىقادرانهظهـ!الذيالخالد،

يكونأنيمكنكعل؟-اللهالخالدالجوعرسنمختارينوهمالزمنفيوسيخلدالهجد

يمكنوكحل.المسيحجيلأي"الجيلهذامنليسوا"قاللأنهمستبعدفهذا،الحواريين

غيرأنهمنعتقدلكنخامحتملفصاعدا؟الثانيالقرن!!هأللحواريينالتابعينكنيكونواأن

فيوتصارعهمالافىهوتيةلاخضلافاتهمنظراالمجد،فيالاخضياريعطوالملأنهممقصودين

الإنسانلبنيبهكرزالذي"المسيح"إنجيلوتضييعهمالأيتموناتوعبادةالمسيحطبيعة

على"المسف!وك"الدمعلىشاهدةتزاللاالمهرطقينومحارق.امال!الرسلبهوتلمذ

.(08.2،السريانيباشي)قرهباشيقرهنعمانالمسيحعبدالملفونوتعبيرحد

لهموسيكونداخلياوتماسكالاهوتياوضوحاأكثرآخرجيلعنتتحدثالرؤياإن

وسيمجدونالخالدالجوهرلهمأعطاهالذيبالمجدنومص!حيسوالعالمينفيالمجد

سنالنصرسياقمنظاهرهوكماالخالدالجوهرهوليسالحالبطبيعةالذيالمسيح

جيلإنه،التفاصيلفيالدخولودونالمانيةللمرةأقول؟الجيلهذاهومناذنيا.الرؤ

منوقريبةذلكفيواضحةالكريمالاقرآنفيآيةولعل،المسلمونوأصحابهورتجس!محمد

أخيرتجحتماأقةخئز!كنئئمآنالضيقول.بطرسرؤياسفرهـمننفهمهالذيالمعنىهذا

ائ!جتابآفلآقنؤتؤبالتهؤئؤيمئولتماائفنكيرغننؤتئقؤنبائتغزوفيتأغزونيلماش

منطوقفحسب.(\!.عهراكا:آل-ر)سب!ائقالميفونؤآشتزفئمائخؤمئونمئفئملفمخيرآت!ان

والعالمباللهالمتصلالمنكرينكرلأنه،ةير!بلاعرفتهجيلخيرهوالمسلمينفجيلالآية

-الكتابأهلجيلبيخما.-الخالد-اللهالجوهرمنالصادقةوالمعرفةبالحقيقةويأمرون

تشابهاهخاونلاحظ.المستقيمالصراطعلىمفوقليلفاسقجيلفهو-ونصارىيهودا

منلالإسلامالمؤسسنالمسلمينجيلوصفاتبطرسرؤيافيالقادمالجيلصفاتفي

مجدلهليسجيافىباعتبارهاليسوعجيلذمفيالنصينتشابه:ثانيةجهةومن.أولىجهة
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لسانعلى16:7يوحناإنجيلناقلهاالتيالمسيخانيةالنبوءةنظهـيتنايؤكد.السماويالآب

لاأنطلقلمإنلأنه.أنطلقأنلكمخيرإنه،الحقلكمأقول"لكيقائلاالمسيحيسوع

الاتدسبالروحالهعزيتافسيريمكنولالكم".أرسلهذهبتإنولكن.المعزييأشيهم

علىالرسلولاالبريةتفارقلمالثتدسالروح-لأنللنصالكلاسيكيالتأولححو-كما

إلىاشارةالغالبثيإنه.الأرضعلىالمسيحوجودهمنذالمعتمداللاهوتيالتقليدحسب

لهاللهحققالذيكحو،سواهنبيالمسيحوبينبيضهيكنلملأنهعليهاللهصلىمحمدالنبي

حساتعلىسعوتتوانتصاراتتحققتزللمضعفهاعلىثأمقه،الآنإلىالمجدولآمته

الموعود.الدينونةيومإلىالدياناتكل

علىللشريعةالأفضليةمننوعاياالر؟تعطي،الخلاصيةالمسيخانيةلهذهضاهـمتدادا

فهو،الهيكل-أيلومحيملأو،ثيهيسكنونالذيالحجري"والإناءتقول،والهيكلالصليب

الروحمنلهالموحاةموسىشريعةهووالناموس."الناعوستحتهوالذي،للصليب

سببعننتساءلوهنا،الناموستحتوالصليبالصليبمنرتبةأقكفالهيكل،الاقدس

به؟الشبيهالعارلبديلوانماللمسيحيتملمالصلبأنمعالصليبتعظيم

المخالخينعقائد"يئ،الزمنذلكفيالسائدةاللاهوتيةوالموضةالعثتائديالمزيجإنه

تجنبهعاراالصلباعتبرشطالماهمنطقيا.تت!ملاالكنيسةشملللمامحاولةشيوالموالين

شأذمناعلاءأنكما.وسوءهعارهستأخذالتيآداتهعوفالصليبالشبيهعلىوألقيالمسيح

ريةالموراتوالوثيقةعنهاتتحدثالتيالكنسيةالجماعةعذهماضيعلىدليلايكونقدالفاموس

المسيح.يسوعيدعلىبالخا،صآكمنتالتيالي!ههصديةالجماعاتاحدىتكونقدوالتي

اليسوعيالمث!!عالمبينمستمرةوتواصليةوطيدةةق!اعبطرسروياأيضالناتصور

انال!نني.الا!ماديجسديهواطلقوهمالكن.البديلكحوالجسدإن"الماديوالعالم

بينماالمادييسوعجسدأخذالمصلوتفالشبيهإذن".متوهجبنورمملوءةالمافكرةالروح

حجبخلالهامنويكشفالحقيقةالمعرفةبهاليرىمعهبقيت-اللامادي-جسدهروحه

.الماديالجسدفارقتلوحتىحيةبمعنىهمفكرةروحفهو،الغيب
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حذفه؟ا!تقانوني!نسيسفرلهرماس:الراعي5-سفر

الكنيسةبهاتعترفالتيالمقدسةالقانونيةالأسفارمنلهـرماسالراعيسفريعد

المؤسسينالقديسينإلهامهمصدركانوقد.الميلاديوالثانيالأولالقرنينل،اخ

-الراعي-عنشهاداتتوجد"الرابعالياسالبطريركياقول.المسيحيةللكرستولوجيا

يست!هدون(1وأوريجانوس)الإسكخدريوأقليمسإيريناوسرثإن،الشانيالقرننهايةمخذ

نأالمقدشللكتابالإسكندريةالمخطوطةفيونجد.مقدسككتاباليهوينظرونبه

أنهيعترفأوريجانوسإن.برناباورسالةالاقانونيةالكتببعدذكرهيرد--الراعيكتاب

المضادةالكتبعدادفييجعلهوأفسيوس--الراعيقدرصيحطمنعصرهفييوجد

القانونية.غيرالكتبمنيجعلهمانيدا""كتابااياهاعتبارهمعوأثناسيوسر.المقدسللكتاب

شيعةفيدخلالذيفترتليانوس.الشرقفيلهكانالذيالاعتبارلهيكنفلمالغربفيا!أ

قيصريةفيتوفي.الميحيةالكيسةآباءأوائكابرزكنكان(432-381)()أوريجانوسأورلجانوس(1)

ميحيينأبواهكان.المسيجةلوصفيةال!المحاولاتأولىمنواحدةبوصئهاهامةكتاباته.452

وتشجيعهبمساندتهأيضآوأشتهر.سنةحدائةرغمالعلمفينابغةوصاضفذهعئليةذضوكان،متدينين

مديرايكونأنإلىووصل.يستثمهدواحتىالإيمانفييتمويهموكانللاضطيادنوض!معتيالذ!!عينللموء

البطريركالأوثديجتريوسالاباعيهآنبعدةثالامةسنقيوكحوةج!ملاا!سكفد!لةلمدرسة

الكتابتفشرفيثطآكان.يالإسكندضلأكليمنضس!خلضاالالأهويةالإسكند!يةلمدرسةفئيا21اد

لإضافةبا،المضدسللكتابتفيرأآ...منأكثركتبوقد.المقارنةلإنجيةاوالدراساتالمقمدسر

ضدالاضطهاددقيوساصرراـه!!لاأثارم152-م942لنفيما..الثهير."ه!ابلا"كتاكبإلى

وربطتيدحفيحديديطوثثوضعواشديدأتعذيباوعذبوهأوريجانوشعكالقبضرفألقواالمسميجين

ذلكبمدسراحهأطلقثمالنظيرمضطعةشجاعةفيالألآموأحتهملوضربوه!المضطرةفيقدماه

أرسليوقدم96العمرمنبلغقدكاذوو%!احاتهلامهبآمتأثرآقصيرة3فتربعدماتم452عاموفى

وأظهرالصثق!اتاحتمالعلىفيهايشجعهالاستشهادعنرسالة41ادالبطريركشديويسوالاباله

معه.تعاطفه
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3حلا!ءأ33!!!3!ء3ائ30/!ح!هيم5ء4!"!!-الزناةيحبذالكتابكحذاأنيعتبر،المانوية

)البطريرك"الغربفيتقريبامشياالرابعالقرنفيكانالكتابأن(1ايرونيموس)وطول

(681صافحة9821،هـحوضالرابع

المتمدس؟الكتابمنحذفهتملماذالكن

السفر،لهذاوبقراءتنالأننا.السؤالحصذاعلىواضحةإجاباتلديناليسالواقعفي

الرابعالياسالبطربسكلدنمن،9821س!نةنانيةاليوعنشيقةعربيةبترجمةأخرجالذي

مألوفعنخارجتعليمأينلحظلافإننا،(165صافحة9821،معوضالرابع)البطريرك

قدمامثكاللاهوتيوالكريستولوجيكيانهافيعةزكأيحدثقدماستضمنأوالكنيسة

.بطرسرفلاتفعله

ولكن،الخاصمجالهلهفهذاللنصوصالنصيالنقدالمؤلفهذاهدفمنليس

أقربإلئللوصوللةالمحاوفيعليهاالإجابةومحاولةالمحرجةالأسئلةطرحححوالهدث

ذلك-.قولأمكن-إنالتاريخيةللحقيقةوضع

بعضىسبققدوالكثير،الشيءعنهانرفلاالتيالغامضةالشخصياتمنوهرماس

المسيحيةالكنيسةفيوالوازنةالماقدسةالشخصيات!نكانآنهالمتيت!نلكن،بهالتعريف

حواليروماكنيسةاساقفةترتيبشيالتاسعالأسقفبيوسالقدي!أخوهكانفقد،الأولى

3!.جيرومالقديسأوشييموإيرالتمديرأوونيهموشإيرالئديسيعتبس:!!ومبالتمديسثيعرماححو(1)

متمالاتمعالمجاكهذافيععيمتراثله،المقدسللكتابتنمصهـهفيبالزآباءآعظممن!ل!3ء+!

ورسائل.الهراطاقةضدوجدليةنكية

أسرةمن،يطالاوإوبانونيادلماطيةحدودعلى5م"هكاأ3يدونستركعدينةفي،.م243معاحواليولد

قدو،والبيانالنمصاحةفيفبرعروما،إلىوالدهسلهأضعمرهعنعشرةالثانيةبلغولما.ةي!قتوغفيةرومانية

به.خاصةمكتةلإلاءكنواةالكتبمنالكثيربنسخأيضااهتم.والرومانالوناناءشربكبارشغف

بقيقدكان!انالعمادسزنالثمثضابعادلكنه،التقويةالجاةعنإيرونيموسانجرفالتياركحذافي

فكرتا.الثمهواتضديصاشعزماتا
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كتاءمن!أخوذعنهلديناماوأغلب.راتورية!موالوثيثمةعليهنصنما-حسبديةميا0413

باسحيتحدثراعئاكاهمابللاهوتئا،مصلخانفسههرماسريعتبر"لم.بصددهنحنالذي

والبساطةوالشهواتالذاتوإماتةالعفةحياةأيامهأواخرعاش.عصرهفيالإكليروس

علئوالغيرةالحيبالإيمانممتلئكاهنوهوالطهارةحياةمارس،والحياةكالسلهفي

الكتابةفي!وهوئايكنلمكماآثامهموغفرانتوبتهمعنوالدفاعالآخريننفوسخلاص

ممتازاأخلاقئا"معلفاكانلكنه،للكلمةالحرفيئبالمعنىلاهوتثايكنولم،والتأليف

إعطاءفيمعضدلأمرشذا،جيلهابناءلسلوكياتوواعئاعصرهلممارساتوكصلاحطامراقئا

إلىتؤدىالتيتارو!ملاوالملزمةالوصايابينقاطعب!كليفرقوالإرضاداتالنصاثح

.(1)"المسيحيةالفضائلفيالكمالطريق

))الراعي"وطبعاتمخطوطات-1

فيإلأصروفاميلادية1856لعاماعيالىيكن"لممعؤضإلياسحلبمطرانيقول

،م1315عامباريررفيأولاهذهطبعتوقدالثانيئ،القرنمنأنهايرتجحلاتينيةترجمة

ثانيةلاتيختةترجمةعشرالرابعالقرنمنمخطوطةعنطبعت،ميلادية1857عاموفي

الخامس.أوالرابعالقرنمنإتهاالظنويغلب،الأولىالترجمةإلىالأرجحعلىتستند

سيمونيدسقسطظينهووجدكحامنأولفإن""للراعياليونانيةالمخطوطةأسا

وهذه.آثوسجبلفيغريغوريوسالقذيسديرفي،م0183عاموذلكؤرالض

،ورقاتعشرمنتتأتفع!ر"الرابعالقرن!نهيكثيفبخطالمنسوخةالمخطوطة

الخامسة،المخطوطةورقاتمنسيمونيدسانتزع.همفاتودةمنهاالأخيرةوالورقة

ثم.فيهوجدتالذفيالديه!يستمولمباعتاء،الباقيةالورقاتونقل،والتاسعةوالسادسة

التسعةعرفتوهكذا،ليبزيغمكتبةإلىالمفقودةالورقاتمعالأصليةالثلاثالورقاتباع

سنةليبزيغشي،4"9!3!!اك+هكا!أهنشرهوقد،"الراعي"اليونانيةالمخطوطةمنأعثمار

م؟).ء/كلم!!-لمكه//.."!!8ج+كهكلمهءكالى93ء!!8"!3أ-كه!امء8+ء/ء!لم3ء159ء/493"،!5.4!+/
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"للراعي"جديدةبمخطوطاتفشيئا،شيئا،العالمعلىيطلعسيمونيدسأخذثم.م1856

م1832عامسيناءجبلفياكتشافهابانهاذعىأقدمها،مخطوطاتعشرإلىأوصلهاخى

ولما.العالمفيالمخطوطات!!كأقدمبالنتيجةوهي،الأولالقرنإلىتاريخهاويعود

فيطةاثدائرةجاءت،هيكماهرماسهمخطوطةبإحضاروعدقدسيمونيدسكان

،سسيروأساقافةورئيس،آنذاكبالجامعةوآستاذليكورغالكساندرمنبإشارة،برلين

الآمر،المخطوطةحعذهلتقديميهئهاكانالتيوالموادففضفضبطتبعد،فيماوتينوس

عاموفي.كخداععملهتابعحيثانجلتراإلىوالشخوصالمانيامغادرةإلىاضطرهالذي

ر!نو،"كرماسالرسوليالأبعنالكثيرمن"القليلبعنوانبحثالندنفير!نم1859

الا،تينتة.جمةاكإلىكسحتهنذا،عملهسنقديمتينمخطوطتينمنرةصوالبحثآخرفي

لكنالمزيافةالنهايةسيمونيدسرعنأخذرسا!رهلطبعالذي*لو/99"م!!اكأنعلى

الاقذيسديرفيئلأسبروسأسبيريدونكانأنصادفم0188عاموفي.زيفهابتنهارنك

الورقاتمرافقةبواسطةونقل،هرماسمخطوطةفدرسآثوسجبلفيغريغوريوس

الطبعةهذهوقذمت،(*93+!هك.ر988)كمبردجفيم1888عاميونث!ركحاالباقتةالست

كانسيمونيدسربهجاءماكلأناتضحوهكذا،المخطوطةوجودكيفيةعنطويلببحث

.(173-171الصفحات9821،همعوضالرابعك)البطريرهمنحولأ

7لمحأول،مل!!"ميتشيجانبجامعةبرديتانبقايا"الراعي"لكتابأصيلةنسخأقدملعل

ومنوالخامسالثانيالمثلينمنشئايضمان،الثالثنالضأواخرإلىيعودانوهما

.(9821،معوضالرابع)البطريرك.السانيةالوصتة

السينائتةالمخطوطةفيالرابعةالوصتةوحتى""الراعيمنالربععلىعثركما

وطبعت،م9581سنة*!كا!حلم343!!اكه+عليهاعثرالتي3!لم"أكهىحألمالماقذسللكتاب

الجديد.العهدملحقاتضمنوهي،م1863عامليبزيغفي

كما.البرديورقوعلىالغزالرقعلىاعيالىكتابمنمقاطعمصرفيوجدت

للراعي.وفارسيةوحبشيةقبطيةترجمةتوجد
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هرماسالراعي!تابمكونات-2

والغرضر،أمثالوعشرةوصيةعشرواثنارؤىخمسةمنهرماسراعيسفريتكون

الرذائل.والتركالعبادةعلىوالإقبالالوهدشيسا!لاوترغيبوالإرشادالوعظمنها

هرماسالراعي!تابمكونات3-ملخص

الخامسش:أ-الرؤى

متعاقبة:ضؤىأسبعفيالكنيسةس!ظت

الشوبةعلىتحضه،سي!علىجالسةضعيفةعجوزكامرأقتظهرالأولىؤياالىفي

عائلته.وخطاياخطاياهعن

قؤتها.الكنيسةتستعيدالثانيةالروياي

فيها:جاء؟جميلةصغيرةصبتةتظهرالثالثةالرؤياي

يضعوأن،يراهلمانسختينيعدأنأكمرتهقدالكنيسةأن4:3الثانيةالرؤيافيجاء

.الخارجفيالتيالمدنإلىليرسلهاكليمنضوستصزفتحتإحداهما

روكحاأساقفلبيوشأخاهركحاسيكونأنيمكنكيفإذالتناقفرر،مننوخيوجدححنا

إلىالرسالةواضعإكليمنضسىكانبينمام041سنةقبلروما!!سيعلىيجلسلمالذي

العملححذاأنبالقولالتناقضرهذاالبعضىيعالج؟م001إلى09سخةكنأسقئاكورنثوس

همعوضالياسالبطريركرجحهماححذاو،بيوشعصسسشيوانتهىإكليمنضس!زمنفيبدأ

.(93-هى!"3!!"،،987".75/،،".92)(71.صفحة9821،معوضابعالس)البطريرك

لأنكمقعد؟علىوجالسةهمسنةالأولىالمزةفيالمرأةظهرتلماذاتسألإنك

يفقدونالشيوخأنكما.وتشكككفتوركبسببفيياقؤةلا،بروحكعجوزاكنت

كذلكالأخير،الرقادانتظارهمفيتنحصرآمالهموكل،الشبابإلىالعودةفيالأكل

تاقلواأنمنبدلأإلياسإلىذواتكمأسلمتمقدإنكمالحياتيةالأمورفيالمسترخونأنتم

الأسى.محنوشاختبالأحزانبكمقلووأثاقلتم،المخقصعلىهموهمكم
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يجلس.أنإلأيمكهلا،يجلسأنيضطركسيحككلأن:قال

الأولى.الرؤيامعنىهوهذا

نأإلأوإشرافا*فتوةأكمربوجهقذميهاعلئتنتصبالمرأةرأتالثانيةالرؤيافي

أقعدتهشيخإنسان:الآتيالمثكيشبههذاإن.همسنةامرأةرع!منوجسدكاناوشعرهاجسدما

الذياليأشمنتخقضاالأ!يومهينتظروكان،إلياسعليهواستولىوأحزانههمومه

ضعفه،نسيالثروةهذهوبسبببها،يحلمكانماثروةعليهساقطتوفجأة.عليهاستولى

سريرهكنفخرج،السابقةالأشغالانهكتهاالتيقواهوتجذدتجديد،منالحياةفيهوسرت

بكترأففاقد.لكالمخقصرإعلانتسمععندماأنتكذلك.قدميهعلىووقففرخا،

...الإيمانفيوتركزتجانئا،الضعفطرحتأنبعدالاقؤةإليكوعادت،عليكوتحنن

إعلانأنكما.رائغاشكلهاكان،وجميلةفرحةشابةالمرأةظهرتالثالشةالرؤياكأ

،الجديدةالبشارةفيإلأ-!فيولا،الماضيةوأتعابهأحزانهالحزينالرجلينسيالخبر

الذيبالفرحال!بابإليهاعادقدروحهبأنويثمعرالخيرتفعكالتيالقوىكلإليهفتعود

.الخيراتهذهرؤيتكلدىنفسكإلىعادتقدال!يبوبةبأنشرتقد،آنتكذلك،انتابه

وثباتهص!كزهارسوخعلىتبرهنأنأرادتفإتهامقعدعلىجالسةرأيتهاقدكنتإذا

.(13-11:3الصافحات)يوحنا

الآتي:التفسيرهذافيظح،اي

وحياةالعضوحياةبتأو،الجماعةوحياةال!خصتةالحياةبينالفصلعدم-1

علىتقوىلاةن!سمامرأةوكانهاالك!نيسةتبدوالإنسانيسقطعندما...الكضيسة

همغا!تلاحمةحياتناشبابها.يتجذدووعودهاللهنعمةيقبلوحينما؟الوقوف

الجماعةلحسالتهوإتمافيهنفكرأونمارسهماالواحد،المسيحجسدبكوننا

كتها.
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إلىبهوتدخلالإنساننش!تحطمفالخطية،اليأسأوالرجاءعلىالرؤىتركز-2

ضتجذدالرجاءفتبثاللهنعمةأقا"الموتم!تهئا،وشبابهرجاؤهفينهار،اليأس

شبابه.النسرمثل

الفتاةوماقعدعلىجالسةفالعجوز،الحقيقةتمامعنيكشفلاالخارجيالمظهر-3

كمنتجلسوالثانية،بعملالاقيامأوالحركةعنعاجزةآنهاتجل!الأولىأيضا،

.سلطانصاحبةحياتهما،فيثابتةيحكحا،

يعيدأوالمخقميخلقأنيعنيإتماالشبوبيةإلىال!يخوخةحالةمنك-التحؤ4

...الجديدةالحياةإلىبلجزئيإصلاحإلىلافالحاجةالجديد.بالميلادخلقتنا

الإنسان"تلبسوا:بولسالرسوكياتولوكما،صورتهعلىجديدمنياقيمنا

.4:42أفسس"الحقوقداسةالبزفياللهحسبالمخلوقالجديد

إلىالشيخوخةمنالسريعالتحؤلأن(طع"3ع!ه".7ه/2،.ء.372)البعضيرى-3

وأن،نظنكماشديدبعمقهمتأصلأليصىر!لاأنيعنيإتماالمؤمنحياةفيالشبوبية

الثانية--المعموديةبالتوبةفالمسيحي.الكاببقيةفيبالأكثريتثتتالانطاغ!حذا

جديد!منالشابةالحياةإلىيعودشاخقدكانوإذ،يشيخفاريومماذهنهيتجذد

طورفيعالئابرخالتريههرماسعلىالشابةالسمدةا+نيسةتطلالثالثةالرفلاكأ

يرذل،للبناءيصلحلاحجر!!كآنغير،مثلىالتريبفيتصيرالكنيسةأنفتظهرالبناء،

مقضر.الوقتوأنخاصة،يتبلمماالكنيسةفيالحقةال!ركةمنيمنعخاطىكلهكذا

ناريوأحمرأسود.ألوانأربعةرأسهفولهفمرعبقبيحتنينيظهرابعةالىالرؤيافي

الثابتالمؤمنيؤذيلالكته،المحدقةوالاضطهاداتالأخطارإلىيرمزوأبيضوذعبي

السعادةرمزممؤجةجميلةعروسرهيئةفيالكنيسةالتنينوراءويظهر.إيمانهمفي

الماقبلة.الخالدةالكنيسةفيقبولهموضمانللمؤمنينوالتطويب

عرسيىمنخارجةكآنهامزينةبنمتاةإذاخطوةبثلاثينالتضيناجتزتأنبعد:يقول
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تاخا،فوقهوتلبس،الجبينحتىرأسهاوتغطيأبيفم!،حذاءوتنتعل،البياضيوخها

فيبشيءتلتقألم":وقالت...فصافحتنيفرخا،سؤيتهافغمرتني...أبيفسشعرهاوكان

بقدر!منهنجوتآننيإلأ،!دينةييدمأنيمكنهبتمينالتاقيتلقد."نعم:قلت"؟طريقك

لهوفتحت،اللهعلىهمومكألقيتفاذتك،نجوتقدكنتإذا":فاتالت."ورحمتها!له

كلاكهاللهأرس!!لذلك.العظيماسمهبواسطةإلأإنسانلأيخلاصلاأنوآ!حنت،!لبك

نجوتلاتد،عليكيقضيلاحتىفمهولخم،ثاغريالمسمى،الحيواناتأمرإليهالموكل

اللهلمختارير!فواذهب.كهذاكحائلوحث!أمامتتزعزعفلم،عظيمةنكبةمنبحإيمانك

استعذوا.العظيمةالمستثقبلةللأحزانصورةهوالوحشهذاانلهموقل،المجيدةأعماله

...".المتأرجحونالمؤمنونأيهابالمخقصآمنوا...قلوبكمآعماى!نوتوبوا

العالمهو"الأسود...قائلةفأجابتني،الحيوانرأسفوقالأربعةالألوانعنسألتها

.والدمبالنارسيهلكالعالمفإنالدمويالناضيأما.فيهتسكنالذي

يختبرالذهبأنفكما؟العالمهذامنتهربونالذينأنتمفهوالمذهبءالبزأما

أما...تختبرونالعالمهذاتقطنونالذينأنغكذلك،لارستعمالصالخاويصبحبالنار

يكونونأبدتةلحياةالمختارينلأن،اللهمختارويقطهالذيالآتيالدحرفإتهالأبيضالجزء

.(3-2:4الصفحات)يوحنا.!ندبلاطاهرين

نتائجهاويضمن،التوبةأموريدبرراعثوبفيالتوبةك3مايظهرالخامسةالرؤيافي

حفظها.الواجبالوصاياعنويعلن

ال!ابةالكنيسةبرؤيةتمتعبعدماإلألهرماسيظهرلمالتوبةك،امأنحظنافىححنا

المنتعلة،البياضبالقداسةالمتوشحة،النصرةبإكليلالمتؤجة،للتتينالغالبةالجميلة

الجبين،حتىرأسهاتغطيالمحتشمة،بالنتماوةالملوكيالطريقتسلكأقيأبيضر،بحذاء

سنوالجهادالوصيةقبولعلىيسضدهفرخافيهبعثالمنظرهذا.أبيف..شعرهاالحكيمة

.الربفيأجلها
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الكسيةالحياةيكتشفلمما،بفرح!شقتليا،الوصيةيحبأنالمؤمنيستطعلا

تكلاالأنباموقعفيهناأيضاذكرناكمامسيحها،قداسةوالحاملة،ر!للالغالبةالمجيدة

الملوكيالطريقهيإتما،ونواهأوامرلشتةي!ولاضكأن.أخرىأقسامفيهيمانوت

المقذسة.والحياةالغلبةواححببمشحضاننعمفيهالذي

عنتهمرالاثنيالوصايا-ب

التعاليمتتضضنالتيالوصاياراعشكلفييتقدمهالذيالشوبةك!ا3منهرماستسخ

وهي:عملئا،تطبيقهايجبالتيالمسيحتة

التعقف.تبعثالتيوخشيتهالخالقباللهالإيمان-1

العطاء.وحبقاق!نالاوعدمالنميمةوعدمالبساطة-2

الحق!هوفيناالساكنالله:الحقأو3-الصدق

اللهأسكنهالذيالروححقيقةجميغاالخاشليرى،بهإلأفمكينطقولا،الحقأحيب

قط.كذبفيهولي!،أقوالهكلفيحقاللهلأن،فيكالساكنالربيتمخدوهكذا،فيك

المتزوجينطهارب-4

فيسعهاشريكايكونفإنه،تضوبأنورفضت،تزنيزوجفأنالزوجاكتشفإذا

معها.عاشإنوخطتتهازناكحا

يزني.فهوزوجتهتركبعدثانيةوجتزإنولكن،وحدهوليبقليصسسشها

يقبلها؟أنيجبألالزوجها،تعودأنوأرادتلها،تركهبعدالمرأةتاتجكاوإذا:قلت

كيد.لتأبا:بجاأ

قبولها؟رفض!اذا:قلت

لاواحدةة!صلالتائبقبولدائفايجبلانه،كبرىمسئولتةويتحغليخطئآنه:قال

.المرأةوكذلكأخرىمزةيتزؤجأنلرجليجوزلالذلكأكثر،
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توبةللإنسانالطهارةفييبقىأنعليهوجببليخطئأنلهغنعرلمنيجوزلا

.الحياةيجدأنالصعبومن،باطلةفتوبتهوتابثانيةأخطأإذاأقا،واحدة

...الإيمانرا!!نإووالقتلكالزناالخطايابعضفيخاصةالاسخهشاشعدمهناعنيرتما

ليوب!شيست!طاللهأناةبطوكمستيتزايتهاونلالكته،فليتبالإنسانسثهمطإنالعمادبعد!اته

الأناةطول-1-ب

قط.يرشزص!فيزوركولننقئاى!بيفيكش!سيالذيالاتدسثالروحالأناةيلطوكنتإن

الذيبيتكسعةفييعملإذ،ويتهقليبتهجفيكالذيفالروح،اطافىقلبككانإن

بتلؤثرقةالمملوءالقدسالروحفينزعج،الغضبدخلهإذاأقابصفاء،الشاطةتحكمه

...همغادرتهويحاولفيهرث!يعيالذيالمكان

.حلاوةالعسليفوقالأناةطول

الظلملاالعدلطريقفيالسلوك-2-ب

والمرارةبالتذ!رتشعرعندما...ر!لاوملاكالعدلملاك،كان3ماالإنسانيصحب

الل.عبيدتضرأعمالهلأن،تصذقهولاعنهفابتعد...فيكيسكنالشيطانأنفاعلم

الشيطانلااللهفخ-3-ب

...لأعمالكمثي!ءنيكوثلا،أهمورككلفيتقؤيكالتيوصاياهواحفظالرباخش

.ال!يطانعلىسلطائاتعطيكللهخ!يتكشإن،الربخ!يتماإذاالشيطانتخشلا

الشرعنف!والخيراصنع-4-ب

مثلك.الخيريفعلونالذينأيضاويحيا،اللهفيتحياالصلاحفعلتإن

النتهمكعنالكف-5-ب

ماينالوذفإتهواثقينيطلبونالذينأما..شيئا.تناللنقلبكإلىالشكتسقلإذا

والشك.الترذدهمنتخلوصلاتهلأن،لمجريدون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


118

بشب-6-الكآ

الأولى-المسيحيشاستكشاف

والغضب.الشكشقيقفإته،ا+!آبةالحزنعفكاطرد

.الانزعاجولاالكآبةيحتم!!لافيكالقاطنالقدسالروح

ناقيتة.الصعودسيمنعهابالصلاةامتزجتإذاالكآبة

الكذبشب-7-الأتبياء

.الكذابالخبيمنالصادفالنبييميزالتواضع

النتهمزيرةتاوه!تنلاكرت-8-ب

شهوةوككوالسكربالباطلوالتنغموالترفغريبةامرأةواشتهاءإياكشيءككقبل

قطتجسرولا،هاهـبةتولياللهبخوفمسلخارأتكإذاالث!زيرةالشهوة.صبيانيةلذةأو

مناقترب.الظفربإكليلرأسكيتؤجحينئذلمقاومتها،مسشعذارأتكإذاأ!امكتظهرأن

نأتستطيعوهكذاتصرفها،تحتنفسكوضعلها،نفسكشوقى...الصالحةالرغبة

بإرادتك.بهاوتتحكم،يرة!االشهوةعلىتسيطر

ويهربينحدربل،وجههشيصمدتمإذايغلبلالكته،اعر!لاالشيطانيجيد

كقؤة.الثهميطانيخافونالذينهمالافارغونالأشخاصخجا!.

متت.كأعصابمشلول!فإته،الشيطانتهديداتمطلفاتخاشوالا

الأمثال-ت

الوصايا.نوعمنالأولىأمثالالخمسةجاءت

التغزب:الأولالمثل+

وليسجذابعيدبلدكموأن،غريبةأرضاتقطنونأنكماللهعيدياتعلمونإنكم

نأتعزفوندمتمماوالمساكنوالابنيةوالاقصورالشاسعةالأراضيتقتنونفلماذا...ههنا

هنا؟!ليستستستوطنونهاالتيالمدينة
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الحقيقية.مدينتهإلىيعودأنعليهيصعبالحياةلهذهنفسهيهىلصن

119

الفتراءمحتةالدرداروشجرةالكرمة:الئانيالمثل+

تحمللاالأرضعلىتركتإنالكرمةالفقير؟يشبهالدرداروالغنيتشبهالكرمة

الغنييضلازمأنيجبهكذاكثيزا،ثمزاتعطيدارالدسشجرةتسققتإذالكنهاكثيزا،ثمزا

ثمزالهيحققبالفقيرانشغالهلكمت،اللهة!دخمناهتما!هثروتهيستنزفالغني.الفقيرح

.الربلدى!شزايذا

الشاءفيالعاريةالأشجار:الثالثالمثل+

الصيففيالأشجارتمييز:الرابعالمثل+

يتمتزونلاوالخطاةالصذيقينلأن...العالمححذاسكانكحمتراهاالتيالأشجار

ولاالشتاء،بمثابةهوللصذيقينبالنسبةالعالمهذا.يتشابهونجميعهمبلالعالمهذافي

وتصبحأوراقهاالأشجارتفتقدال!تاءففي.معهميسكنونالذينالخطاةعنيتميزون

الحية.والأشجارالمتتةالأشجاربينالتمييزويصعبتمافا،متشابهة

كذلكثمارها،منشجرةككوترف،الصيففيتظهرالأشجارثمارأنكما

الذينوالخطاةالوثنتونأقا.ثمارححممنظالأتعطيبأوراقالمثقلونالصذيقونسمعرف

عقيمين،يابسين.حالتهمعلىالآتيالدهرفيفسيظهرون،اليابسةالأشجارلهمترمز

شزيرة.كانتأعمالهملأن،اليابسكالخشبالنارفيبهمويلاقى

الحتكيتميالصوممفيوم:الخامسالمثل+

للبز.شيئاتعمللافأنتحح!صذأصمتإن؟الصومكهذاباطلأا!وصيريدلااللهفإن.اسمع

هكذا:للربصسم

الشرتصنعلا

نقيبقلباخدمو
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أوال!رهحسبوسر

قلبكفيمنافذاةالشزيرللشهوةتتركولا

باللهوثق

الله.لدىمقبولاعظيفاصوفاصمتقدتكون،اللهوخشيتهذا،فعلتفإن

حاتلهسفمإنسان:لذلكمثلأمقذ!ا،الداخلتةالحياةعلىوصيتهفيالراعييركأ

أشواكاءامملوالحاقلضأىالحاقلالعبدستج!اذ،بتسييجهإلأيوصهضلمالأمينلعبده

ابنهأماموكزمه،عبدهصخعهبماوفرحالكرمصاحبعاد.بفلاحتهوالاهتمامبتنقيتهفقام

مغاأكثرحريفبكاسلصنعالعبدهذاانلهمقائلأ،وأصدقائهمستشاريهوكلالجب

منالكثيروأرسلعشاءستدهصنعأياموبعد،الحبيبابنهمعوارثايجعلهلذلك،بهأمره

السيدسمع..العبيد.رفقائهعلىالباقيوورعحاجفبتمدرفاحتافظ،الأمينللعبدالأطعمة

وارثا.يجعلهأنبالأكثرفصقم

الروحشهادةينالحتىدنسبا،طاهزاجسدكاحفظ:الطهارةعنأيضاتحذث

فيه.الساكنالتمدس

المثالفيبينما،التوبةموضوعالتفصيكهمنب!يءتعالج9-6القاليةأمثالالأربعة

كلمنعائلتهينقيأنهرماسالتوبة!لاكويعقم،أخرعتسسةالبرجفيظهريعود1.الأخير

بالتوبة.آحدكليمفصحوأنشر،

راعيينثوبيفيالعقابوملاكوالخداعال!هوةملاكبينحوار:الادسالممل+

:الأغنامراعتيىيىالحقلإلىالتوبةملاكأخذه

وتجههأصفر،لباشايرتديشابشكلفيوالخداعال!هوةملاكهو:الأولالراعي

همهؤلاء،الشهوةفيليحياآخرإلىمكانمنمتثقلأيقافزاثقطيغالأنفرخايشع
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اللهاسموأهانوا،العالىشيواتأيحديفيدلهمحباوتر!نهائئا،اللهعنانفصقواالذين

ولاتلهواالمكان!سفيخرافأيضاقطيعهفيويوجد.الموتهوونصيبهم،توبةدون

هم.التوبةرجاءفيهمبقيوقد،اللهيهينونلالكنهمال!هوةفيالغارقونهمهؤلاء؟تتهلى

.الأبديالموتمنيخقصونبالتوبةل!خهمدام!ضهل

همنبيضاءعباءةسبس،الهيئةوص،القمامةطودل،العاقابملاكهو:الثانيالراعي

ملاكيستلمكبير.وسوطلساقدةثقيلةعصىيديوشيجرائا،كتفيهوعلىالماعز،جلد

محلوءمنحدرهـمكانفيوصعها،ل!"أن!ونالغار!4الخرافالشابالراعيكمنالعاقاب

عليها.جذاهرماسشفاقةأثارالذيالأمر،باقسوةيضربهاالراعيوكان،والعقيقبالأشواك

مدرسهآلاكهملهمتصيرةض!كلاا!حضدلهم!ولعندمط:القوبةملاكلهقال

تابواما!اذا،نقيبقلبالله!ىدمونأ!اكعبتهميةو!رفون،الإيحمانفيفيتتدون،لثقعافتهم

وماأصابهممالهمستبتالشيحيإتهاويعرفونارتبهو!ا،التيالرديئةالأعماليتذقىون

نأدونعليثايقدمونالتيمثرجممنيفينوح!ج!و،اللهكنعادليعتهابمننالوه

ضرر.مه!مي

عائلتهخطايابسببيتأتمهرماس:السابعالمثك+

هرماسطلبقلبهاكلمنشابتوإذ...الدت!انالملاكآوالعقاب!ما،كعائلتهصمرت

.باختيارهصليبهجمكأنكنه!لبالتوبةهـلاككانوإنالضيهت،كنس!يههأنالملاكمن

متواضغانيكووأن،نفسصهعلىالألميفرضأنالتائبعلىيجب:التوبة!افىكليقو

لقظيتراءف،آلاممنيصيبهما!برلم!حافإن،متعذدةلافاآيخملوأن،أعمالهفي

!لافحص،إليهويخطقع،القلوبهـمكنوناتيعرفلانه،شرورهحصلسنويشفيه،بهالكون

.-ه7:4مثل.ناقاوته

النعمةوعملالصافصافشجرة:الثامنالمثل+

الذينكلتحتهااجتىوقدوجبالأ،سهولأتظللكانتصفصافشجرةالراعيأراه
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وفيالشجرةتحتيقفالانارعةباتامتهالعظيمالربملاكوكان.المسيحباسمدعوا

وكانت.ظلالهاتحتالمحتشدالجمععلىويوزعهاأغصائا،بهياقطعوكان،منجللمجدي

الربملاكوضعأغصانهالجميعاستلمآنوبعد.الشبرطولتتجاوزلاصغبسةالأغصان

تمس.لمكانهاالشجرةوظهرجانئا،المنجل

بهاقصدرتما،اللهابنأوالناموسهي-التوبةملاكقال-كماالصفصا!شجرة

المتج!دبالكلمةمؤمنكلفإنالمتج!د،اللهكلمةأو،المكتوبةالوصتةأواللهكلمة

الحتة.الإنجيليةبالحياةإيمانهمفيأميئايباقىأنوللتزم،بغصنتمتعكمنيكون

الك!نيسة.إيمانحانظإليهالموكلميخائي!ء،الملائكةرئيسهوالعظيمتالىك*و

وجد؟فماذا،بدقةوفحصهاالأغصاناستلاموقتجاء

النخيلأغصان!منمصنوعةكانهاأكاليلومثمرةيانعةأغصانهكانتلمنأعطي-1

وغلبوه،الشيطانصارعواالذينهمهؤلاء،البرجشيوأدخلوارؤوسهمعلى

الخصرة.بإكلي!!فتمتعواالوصمة!!جأ!عنالموتوتحضلوا

وهناك،بخاتمخضمهمبعدالبرجإلىأرسلهمثمردونيانعةأغصانهقذمواالذين-2

وتحقلواالخاموشطبقواالذينهمهؤلاء،كالثلجبيضاءثياثايلبسونصاسوا

المسيح.اسمينكرضاولماضطئهادات

ملاكوصار،المكانغادرثمالجموعبضتةالتوبةلملاكالعظيمالملاكسقم-3

هكذا:فوجدهاأغصانهيافحعرالتوبة

السوسر.ينخرححاأندونيابسةالبعض01

أكواتولاأحياءليسواهمالذينالم!رددونيابسةنصفالبعض.ب

النمامونالمترددونومشققةيابسةالبعفنصف.ج

الباطلالمجديطلبونلكتهممؤهمنونم!ققةخضراءنصفالبعض.د
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الزمنياتفيالمنغمسونيابسةونصفخضراءنصفالبعضىهـ.

وأعلنوهأحيائاالإيمانأنكرواالذينيابسالباقيالثلثوبثلثيهاخضراءالبعض.و

أحيائا

إلىعادواالإيمانقبولهمبعدالذينأخضرالباقيوالثلثبثلثيهايابسةالبعضر.ز

الأسمطريق

ضعفعنساقطواالذينالمؤمنونأطرافهامنالاقليلإلأكقهااءالبعفخفر.ح

الإثميصنعونالذينالمؤمنونأخضرطرفهامنقليلإلأكقهايابسةالبعض.ط

.بفرحاللهخدامويستقبلوناللهباسميافتخرونلكتهم

الحياةإليهاتعودأنهمترتجئاالأرضفيوزرعهاالأغصانالناسمنالتوبةملاكأخذ

.الأغصانهذهمنغصئاتسخمنلكلالحياةيريدالخالقلأنيساقيها،وصار،بالشوبة

،الأغصانيفحصوعاد،الأغصانتسليمهمترتيبحسبمصطنمةالجماعاتجاءت

ثمربراعمبهاصارالبعض؟السوسأكلهاوالأخرى،الخضرةإليهاالبعفعادت

...عاقيمةبقيتىوالأنحو

اللاقلوببةالتوصوحاللهيعطي:التوبةك،امفأجابه؟الجميعيتبلملماذا.سا!رهسأل

اسمه.تهينلئا،،التوبةروحيعطيهاولنكأصهـائيةتوبتيافتكونالخبيمثةا!أتتطهر،وتنتقيالتي

عجيبكبرجالكنيسة:التاسعالمثل+

وأراه،الاقمةفوقأجلسهو،لولبيجبلوهوأركاديا،جباررإلىماسرهورسالتوبةك،امقاد

تمتلالجبالهذه.بهخاصشكلجبلولكلجبلأ،ثى!ثامنةدا!تحيطهعظيغاسهلأ

المحلتةالكخائسإلىتشيرأي،اللهبابنالرسلليمكاصز،العالمكاصليقطنونسبطار!عاثشى

مختلنكةالجبالظهرتلذا،الخاصةوطقوسهاالخاصةثقافاتهالها،العالمفيالمنتثسة

أمناء.غيرهممنو!حنهمأمناءهممحنبينهمالذينالمؤهمنينإلىتشيررتماالتي،الشكل
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.هص!ادخوخانواالربعلىجذفواالذينالمؤمنونأسودجبل-1

الفساد.و!معقمواالمراؤونفيهعشبلاعاليجبل-

العالم.بهمومالمرتبكونالأغخياءوالعقيقبالأشواكمليءجبل-

منالقريبوالقسمخضراء،الأع!ابرؤولهمروكانتع!ئا؟همملوءنصافهجبل-

يشهدونالذينالمرتدونالأع!اببعضتيتسالحرارةوكانت،ا!بايالجذور

عنه.فبعيدةقلوبهمأقابأفواههمللرب

كمعقمين.بأنفسهمهمالمعجبيهنالعصاةالمؤمنونووعرمعشبجبل-

.الحاقدونذاب!!عثمبفيها،والكبير!الصغيرةبالحفرهمليءجبل-

البسطاءوبهاءنضارءفيزدادالحيواناتفيهاترعى،الضضرةبالأعشابمليءجبل-

وحئا.رحمةالمملوءيناللهخدامعنالراضين

والمعقمون.الرسلاللهمخلوقاتمنهاتشرببالينابيعمليء-جبل

لله.هـحاالسالمبينالشمامسةهـحيتةزحافاتفيهماء،بدون-جبا!

الأمناء.الأساقفةالغنمقطعانتحتهاتستظكة!يأشجارشيه-جبل1

الله.لأجلالمتألمونشهةالمثمرةالأشجارمنكثيفةبغابةهمغطىجبل-1

أبرياء.كأطفاليالبسطاءالمؤمنونوعذوبةبهجةالنفسفييبعثأبيضجبل-12

هوهماومنهاأسودجبل!ثلحمعنهمنهم،الأممبينالمسيحيالشعبصورةحصذه

اللهنعمةينابيعبهامامنهاعاقي!م؟هوماومنهاالشهتةالروحثماريحملمامخها؟أبيض

الخ....الروحيالجافاثيثتخلهماومخها،للنفوسالمروية

أعلىالصخرةوكانت،السهلوسطفيمرتفعةتقومكانتبيضاءصخرةأيضاأشاه

أحدفيمحفوروبابهاقديمةالصخرةكانت،العالمتسعأنتستطيع،ومرتعةالجبالمن
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الشمسمنلمعائاآكثرالصخرةكانت.حديثاحافزاهمحفوزاالبابلهظيروقدجوانبهما،

الذيالدهورصخر،الأزلياللهابنهيالقديمةالصخرة.إعجابهأثارتأشعتهاأنحتى

به،هد!جتإلىفيشيرالجديدالبابأقا،بذراعيهيحملهامقذسةك!سنيسةكقهالعالميسع

ملكوته.فيونحيابخلاصهوننعمإليهندخل

أقاالزوايا،عندياتمنكن،أجملهنوهت،منهنأربعةعذشاء:ر!عائنتاالبابحولكان

مآزرويأتزهـن،لكتانسنلباشايلبسنفئو،اثنتيناثنتين،زاويتينكلبينيقفنفكنالباقيات

.فرحاتمستعذاتيقاننوكنما،شيءلحملأعذتكانهاعاريةأك!افهنوكانت،جميلة

الواقفاتأقا؟الأناةوطولوالاتؤةوالعقةالإيمان:هنالزاوتةعندالواقافاتالعذارى

من.والمحبةوالتصافيوالفطنةوالحقياقةوالصفاءوالنقاوةاءةوالبرالبساطة.شهنبينهن

.السمواتهملكوتيدخلأنيمكنهاللهابناسممعالأسماءهذهحمل

بنعومتهنيقافناللواتيالناعماتالعذارىرأىفقدومحيزا،ورائغا،مثيزاالمشهدكان

الحثتيتميالمؤمننفسرتتمتعهكذا2:9:5كقهاالسماءليحملنيتهتأنكانينرجولمةوقفة

قؤةتحمل+نها،الرقيت!اتالجميا،تالعذارئمنكمجموعةفتكوذزائد،ولطفشديدةبرفة

كلالوديعوسماتهاللهابنصورةتحملإتها!عينهاالسماءيحملكمننفحوفيبحزموتسلك

سلطاته.ويهدمإبلي!م!يقتك،!اضذحازا،اللانهائيئبحتهالخطاةليجتذبالوداعته

المتشابهة،وهيئتهمالرصينةومثمجتئهمالطويلةباتاهمتهم!مقبلينرجالسحةأيضارأى

فوقيبنواأنالستةوأ!رهمياء،أقوالطلعةفيضالقامةطوالالناسمنعدذااستدعواوقد

أقسامفيهيمانوتتكافىالأنباموقعفيكسناأيضساذكرناكماخا،برالبابوفوقالصخرة

اليسار،عنوثلاثةاليمينعنثلاثة،اللهبابنالمحيطونة!!ئ،املاهمالرجالهؤلاء.أخرى

.والبابالصخرةبالمسيحالإيمانعلىاللهكانيسةلبناء،الكنسيللعملالمؤمنينيحتون

لمنأيديهنيمددنوكن،البرجلبناءيسرعواأنالرجالمنيطلبنالعذارئكانت

شيئا.يتسقمنأنيردن
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مضحوتة،غيربزاقةمرتعةحجارةعشرةالرجالاقتلعالستةالرجالر!لأعلىبناء

الحجارةهذه.البرجببناءإليهمأوكلالذينالرجالإلىإتاهاوحملن،العذارىاستلمخها

هذهحجزا.حجزاحملهنعلىمغاالعذارىوتعاونتالبحر،أعماقمناستخرجت

منينتزعونكمنالبحرمنيحملونكانواالذينالمؤهمنينمنالأولالجيلهيا!اسة

العذارىالجديدةالماتذسةالحياةسلوكهممعاللهبابنبالإيمانويدخلون،المحتةالطبيعة

الكنيسة.إلىأيالروحياللهملكوتبناءإلى

بتلاحمهاكقهاالحجارةتغطتوقد،البابوفوقالصخرةفوقيتمالبرجبناءكان

الأعماقمناستخرجالعثمرةالحجارةوبعد...للبمهـجأساشاصارتالتيالصخرةفوقمغا

وثلاثونخمسهثم؟حجارةالعث!رةمعحدثكماالبناءفيدخلتحجزاوعشرونخمسة

الحجارةاستخراجقفتو.صفوفأسبعهمنمؤلفاالبرجأساس!أصبحوهكذا،أربعونثم

بجلبالفعلةجموعالستةالرجالأصثمالبناء،عنقليلأالبناؤونوتوقف،الأعماق!ن

ينحتونهاوكانوا،الألوانمختلفةحجارةيحملونفانطلقوا.الجبالمنللبناءالعجارة

هذهكانتوعندما.البرجلبناءويسقمنهاالبابمحني!نقلنهاكناللواتيللعذارىوشمقمونها

الكنيسةتمتلإتهابيضاء.كقهاوتصبحألوانهاتفقدالبناءمنمكانهافيتوضعالعجارة

.يسوعالمسيحفيوبهئااث!تنواحذاتلئاتصبحالشي

بلاللبناء،ملائمةتكنولمالبابمنتدخللمالعذارىتتستمهالمالتيالحجارة

الأبيفالناصع.إلىلونهايتهغيرولمبهاء،

فقبلته،البرجصاحبيأتيحمىالبرجحارساتالعذارىوبتهميتقيا،العملقفتو

كلمتح!ابدقةالبرجيفحمولصار.البرجحولمعهوتثمكليفيمنوديرنصثرالمحذارى

وأيتشققأريتنشتوالبعضريسؤدبعضهافكان،يدهفيبعصابعضهايضربوكانحجر،

للبضاءتصلحلاخشنةإتهاحجارةوظهرأسود،ولاالأبيضباللونليسالبعضروظهريبتر،

بهاأتوابغيرها،واستبدلتالبرجعننزعتللبناء،تصلحلاحجارةهذه.ملطخا..والبعض

وبعضهامكغبةلامعةحجارةعلىفعثرواالسهلحفروامجاور.سهليمنبلالجباككنلا
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منيخرجولمالإيمانايتركولملكتهمسهلةحياةعاشواالذينالأغنياءهمهؤلاءمستدير.

...الرببيتفيلامعةحتةحجارةصارواالغنىحبعنئهمنزعإذ،بطالةكلمةفمح

صاحبنرىوهكذاالبناء.فيلتوضمعنحتهاإلىاحتاجتالكرويةبعفالحجارة

وئلاتى،ترذلتستجيبلاالتيالحجارةلكنالبناء،فيحجرككيستخدمأنيشتاقالبرج

...البرجعنبعيذابها

حجركليلقيفكان،البرجخارجالمكانلتضظيفيومينبعدالتوبةملاكجاء

المانتتحتىالستللعذارىحجركللتسليمالجهدكليبذلبعدماالبناءفييدخللا

الباء.فييصلحلعقهوالمشاقق

حاتقالعذارىأنمعلئا،بالتوبةوعائلتههرماسالعاقابملاكينته:العاشرالمثل

.فرحاتالخصيحةالعذارىفاقبلتهرماسربيتيتركنلأأينصحهنوآنه،عندهبوجودهن

ج-آفكاره

ج-1-التوبس

وغانرانالقوبةموفحعنالموبةومالاكهرماسبينحوارالرابعةالوصيةفيجاء

دية.المعمونوالبعدالخطايا

آخر؟سؤالأأسألكأنسيديياأيمكننيئ:"ثلت

قال:تكغ.

عندنلناهاالتيغيرتوبةححناكليمرآنهيقولونالمعقمينبعفىسمعت:قلت

السابقة.الخطاياغفراننلناحيثالمعمودية

عليهيجبلاالخطاياكمغفرءنالفالذي،اقعالوهووهذا.صحيحسمعتهما:ليفقال

اسمعشيء،منفيتشحثتقأنفيترغبدهمتماولكن.الحقاوةفييبقىأنبل،يخطئأن

الإنسانأنلكأقولإني...وسيؤمنونالآنآمنواللذينالمجالتنسحلا.لكأقولهمحا
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توبةللإنسان؟الشريافةالعظيمةالدعوةتلكبعدالتجربةفيوقعإذاعظيمخطتةيخطئ

"...مفيدةغيرفالتوبة،الأخرىبعدالمزةيخطئإذ3تهو؟واحدة

خطيةفيالعمادبعدالساقطينأمامالتوبةبابيفتحالتوبةملاكأنهنايلاحظ.ا

فيثارتحيثوالاضطهادالضيقوقتالإيمانجحودبهاعنيرتما،عظيمة

فرصةالتائبينأماميضعلكته؟توبتهمقبولإمكانتةحولكثيرةمناقثماتال!فيسة

المتكزر.للسقوطومراحمهاللهأناةلطوتستغلفلا،نهائتة

عنإتما،الجميعمنهايمنالتيالضعففيالسقوطعنالتوبةملاكيتحذثلاهنا

...بأكملهاحياتهمقدسيةأوالإنسانإيمانتمسمعتنةخطايا

الإنسانيسشبعدلامضها،كماخاطئيستبعدفلا""الجامعيةسمةالتوبةتحمل.ب

الخوبة.عدمعلىيصزمنفقطيستبعدوإتماالجاحد،أوالدنسر

التائب.عاملةإيمانتةحياةإلىأو،عملإلىتترجمالتوبةأنهخايلاحظ.ج

والقؤةوالعقةالإيمان:هناللواتيعذراءعشرالاثنتاتتلقفحتيحجر

بالعضوتةالتمتعفهوغايتهاأقا.الخ...والحبوالبساطةالأناةلوطو

المتسعةالصخرةالم!عالستدعلىالقائمالأبديالبناءالروحتة،الكنسية

تائب.لكلالمفتوحوالبابالتر،لكل

تختبرلاالحياةهذه،ظاكحرةهممارساتهمجزدوليستخفتةشخصتةحياةالتوبة.د

يتغيرولا،لهقيمةلاحجزايبقىفالمؤمن...الكنسيةالجماعيةالحياةخاشج

بناءأخوتهمعليصيرالبرجإلىالعذارىبهتدخللمماوالبهاءالبياضإلىلونه

وبهئا.مترابطا

وأيضا،توبةبدونالكنيسةفيأيالبرجفيللمؤمنمكانلاآنهيبرز9المثالفي

الكنسيةوبالحياة،الحقةالكنستةبالحياةنتهتعبالموبةكآنه.البرجبدخوللأإخلاصلا

.المجيدةالاقداسةبحياةوننعمالخطيةمننخلص
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الثالوثيج-2-الإيمان

129

وححكذاالستد،أواللهابنيدعوهدائفابك"المسيح"يسوعاسمقطهرماسيذكرلم

ناسوتيةيةبثرنظرةاليهوتنظرالمسحتؤنسالتيالكنسيةالتياراتعنهرماشيكون!شد

وجهزهالكلخالقهوالحقلوسيدالعالمهوالحقل":3-2:7:3المثكففي.الهيةلا

الذينالبشرفهمالكرومأمااللهابنفهوالعبدأماالمقدسالروحفهوالابنأماومقويه

الرابع)البطريرك"...شعبهعلىيسهرونالذينالقديونالملائكةهمالأسيجة.غرسهم

.(022صانحة1982،معوض

روحاالمسيحيسوعهوالذيالابنيعتبرلأنهالتأنيسعقيدةفيواضحنمسوهذا

الياسالبطريركأخطأولاقد.البولسيةالمؤلهةيقولكمااللهباعتبارهللعالمخالقالامقدسا

العضكبوتيةالشبكةعلىالتمبطيةللكنيسةالعلميالموقععلىالقائمينواللاهوتيينمعوض

نأزاعمين،الكتابلهذااللاهوتيالأثرمنتيوينهممن.!كه3!4/!تكلا/القديس-موقع

أريكأن"أريد:لهالتوبة!لاكقولعلىمعتمدينالقدسوالروحالابنبينيخلطصاحبه

."اللهابنهوالروحححذا،الكضيسةباسمخاطبكالذيالقدسالروحلكأظهرهماكل

الذكر.السالفالماقطعوعلى

عنلاومنزىوعيعنناطقاهرماس!لوجدواجيداتأكحلوححمالوو،الماقطعينهذين

ووهم:خلط

وليس"المقدس"الروح:بالابن،الأرلالنص-فيهرماسالقديسوصففقد

صيغةعلىجاءت"الماقدس"الروحانبينهماوالفرق."القدس"الروحلالتعبيرنكس!هو

القدسيةتكنولمالآب،اللهمنمقدسةلأنهاخارجها،منقدستروحفالمسيح،مفعول

"الروحعبارةأما.الآباللهمنخارجهمنقدسيفينالالإنسانبنيكسائرفهوأصليةفيها

موسىعلىالناموسأنزلالذقيجبرائيلالملكعلىيدلمركبعلماسمفهو"القدس

كماهمضافةلااصليةفيهاوالقدسيةأصلها،منقدسيةأنهافتعني!ضمحمدعلىوالوحي
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ولادتهيوممناللهباركهالذيالسلامعليهالمسيحيسوعالإنسانلابنبالنسبةالحالهو

التياللهروح-علىالمقدس-الروحاستخدامهالنصلهذات!سميرنايؤكدومما.العجائبية

واحدةآنيةفيلتقطنالارواحتأتيعندما":6-ه:2:ه:ةيم!ولافيئقالفاقد:مخلوقاتهفي

يهربوهكذا.الأرواحهذهلكلتتسعلالأنها،الآنيةتطفحالمقدسالروحياتطنحيث

ويذهب،الشريرةالأرواحهذهمعيسكنأنيستطيعلالآنهاللطيانةبطبيعفالمقدسالروح

ملكبجبرائيلالمعروهشةالقدسالروحتعنيلاالمقدس!فالروح.والهدوء"الوداعةحيث

الخاطمةالأفكارشس!اكةتقبللاالتيالصالحةوالأفكاراللهالهاماتين!عتولكنرسو!انلا

فلمتأمل..الأخرىننمضتاحداهماوجدتفأيضما.وال!ريرة

لأننا،المسيحتعنيلافهي،اللهبابنالاتدسوحاووصفهفي،المانيالنصعنأما

الكشابيالتراثفياللهوابن.بقرونبعدهاعليهاصطلحبماالمؤسسةالنصوصلشمربصنا

اللهعبدأي""رسولأو"عبد"تعنيولكنالمسيحتعنيلاقريبعمابخفصيلسنبينوكما

الها.لاهمخلوقاالقدسالروحيعتبرونوالأساقفةالطوائفمنكثيراأنمع،اللهرسولأو

سنكثيرالأنخلطا،يعتبرلافهذاالاقدسبروحالابنسمىقدأنهفرضنالوأنناكما

.القدسالروحوقدمصيةبألوهيةتؤكمنلاكانتالكنسيالتاريخاه!نعتحدثالتيالطوائف

والابنالقدسالروحمنيجعل-كميلادية2د7-سنةالليبيسرسابيليوالاقدي!رفهذا

اللاهوتمفاعيللتبيانمخترعةواحدلإلهاسماءثلاثةإلا"ماهي--الثالوثوالآب

والحرارءالشعاعبهاهمميزاىم!لامثلاستعملالتثليثسرضحيوولكي.المخشلفة

والدائرةالقدسوحادعنوالحرارةالابنعهـتعبارةعاع!لافكليهما،المتضمنةوالدائرة

القدلهمر"والررحالابنيحويواحدبأقنومالذيالآبعنعبارةالشمسجسمأو

منصفةإلاماهيسابيليوسعندالاقدسرفالروح.(26صضحة1864ألفونسو،)الاتديس

البولسيون.المؤلهةيعضقدكماالهيةطبيعةذضمستقلا!صياناوليست،الخالقالالهص!مات

عدوذلكذكروقد،أزليتهوعدمالثالوثحدوثالاريوسييناعمقدالرابعالقرنوفي

1984،اثناثيوس)القديس"الآشيوسيينضد"كتابهفياثناثيوسرعنهومعاصرهآريرس
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أنهيعتقدالذي،مكدونيوسالبطريركالاقسطنطينيةأسقفمذهبهوكما.(122صفحة

تترسملمبل.سابقيهقولننسىوهو.الملائكةكأحدللابنوخادم،المخلوقاتكسائر

الامبراطورأصدرحينها،ميلادية381سنةالقسطنطينيةهمجمعحتىالاقدسالروحألوهية

الإنجيل،وحقالرسلتعليم"حسب:فيهأعلنمرسومأالكبيردوسيوس"الروماني

وكل،السلطانفيالمتساوي،القدسوالروحلابنواالأتبلاعوتن!ؤنأنعلينايجب

بإرشادسلطتناتتعتضيالتيالصارمةالعقوباتمناينتظرأنعليهيجبذلكيخالفمن

التاريخهذامحنوابتداء."العادلاللهدينونةعلىعلاوةبه،نوقعهاأنالسماويةالحكمة

ليكوريمارياديالفونسوالقديسنقلكما.الآبمثكوأزلياهمقدساباعتبارهالثالوثتقرر

وأستاذأنطاكياأسقفالسميساطيبولسرالقديسرعندحضها"مع"الأرطقاتكتابهفي

القدسوالروحوالابنالآبباسمسلموانالإلهيةالاقانيمتثليث"أنكرقدكانأنهآريوس

لاانهينتجكانالذاتيالأقضوميوجودهماالقدسوالروحالابنعلىانكارهمنانهغير

)القديس"...القدسالثالوثسرضدهذاضلالهمتلاميذهأوصل.ثم..كليهمايعرف

تدعىصروفةطائفةالسميساطيبولس!ذهبعلىوسار.(39صانحة18آ4ألفونسو،

علىالوثنيينالفلاسفةواعتراضسخريةمحلدائماالمثلثةكانكما.الخ..بالبوليقانية

لي!ضريديألفونسوذكروقد،المثلثةيزعمهالذيللتوحيدمناقضاباعتبارهالتثليثهذا

فأجابهالالهةتعددإلىيئديلأنهالتشليثعلىمعترضاكانغيلسونالوثنيالفيلسوفعن

برهانلامنطقميدليلبغيربإيمانإلايقبلولايقوىلابجوابضده،كتابهفيأوريجانوس

.(38صفحة،4186ألفونسو،)القديس،انظر!!عثتلي

لاقدبك،الثتدسالروحلاكحوتمنكريمنهرماسراعييكونآنإذنيسمبعدلا

اللهنبيوالابن--اللهالعالمخالقفذكر،نصهفييذكرهالملذلكأصلا،بوجودهايؤمن

اللهمنلأنياالبشريةالأرواحسائرمثلشلهامقدسةفهي-اللهمنروحباعتباره-المسيح

المؤمنينالله-عبادالعبدذلكبعدذكرو.المسلميناعتقادأيضاوهوومتعدسةآبديةوهي

اليهوديوالدينيالكتابيالتراثفيمعناههوكماعبدهأياللهابنباعتباره-اللهشعب/به
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الأولىالكيسةجهلعنكثيرةمؤشراتمنمؤشرايعطيناوهذا.المسيحيةفيهنشأتالذي

!!!المتأخرةالكنيسةعليهالذيالمثليثبمفهوم

يقصدالتكديمالعهدفيالبنوةباعتبارللهعبدقعنيالكتابيالتراثفياللهابنكلمةإن

!وقاتحت:قولهمعنثمنقا،القرآنفيكما،اللهابناءهمإسرائيكشعبفكل،العبوديةبها

تسسزأنتمتلبذئويئحمئغذئئحمقيتمفلؤأجتاؤةاللهابناءتخنؤالمسيحيونانتفوذ

تيتفقاؤقاؤالأزص!ال!قاؤالتفلكؤيتهق!ثاءقنؤئغدثقشاءلقنيغعزخققققن

درجةعلىالحائزإر!عانبارتاللاهوتيالبروفيسورليقو.(17:الصاندة)سورةائخضيز(!اتئه

المكمفةدراستهمناستتجهكصنطقيادليلا-مقدمابريخستونجامعةمنالفلسفةفيالدكتوراه

العصرفيأنهيدركونلاالمسيحيينهمعظم":لسنيناستمرتالتيالمقدسللكتاب

مخهاكثيرةأشياءيعضي"الله"ابنتعبيركانكتابهقسصفيهكتبالذيالرومانياليوناني

وأمعجزا""عملاليصفالمصطلحهذااستخدمكما"باللهالخاصةالعلاقةذو"الشخص

(1)"...مجتمعهيساعد"المخمالذيحتي

"ابناءإلىعادةتترجمالتنالعبريةاللغةفي"89"9أ!/58""مأعبارةتستخدمكما

6:4إلى6:2منالتكوينسفرانظر.الخارقةالقوىذويوالب!رالملائكةتصف"الله

.1:6أيوبوسفر

المزاميرسفرفيجاءكماالبشريالحاكمأوالقاضيعلىأيضاللدلالةاستخدمت

سنرفيالحقيقيائيلإشملكلوصفاستخدمتأخص،وبشكك."العلي6"بنو:82

:89المزاميرسفرفيوكذلك،خلفوهوكسداودالنبيإلىإشارة،7:41الثانيصموئيل

.28و27

وسفر4:22الخروجسافرثيكماالمانردبصيغة"الله"ابنبيسمونإسرائيلبنو

.\:11هوشع

م،)8!!"../هلاعسبلم49+،./"هح
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فيأوردناكمااللهبأهـرالقويأواللهرسولتعنياللهابنكلمةالاقديمةالعصورفي

أبوكم.،الأبتناديإسرائيلانبياءكانتكماالمعلمتعنيالأبوكلمة..القديمالعهد

الأسرةربتعنيالعائلةوفيأيضاأبيعخيلتعاليمللب!رالبشريوالمعلممعلمكموتعني

وابوهم.معلمهاأي

الذي،الخليقةقبلكانالذيالقدسالروح"أن:ه:5:6المثلفيهرماساعتبر

الخليت!ةخلتعتالتيهيالقدشالروحاذن،"ارادهالذفياللباسالبسهالخليقةكلخلق

الماديالعالمياقصدشلعله.العالمالخالقهواللهأننفسههر!الرعنهـصعناسلفوقد

مؤ"اعتاتادوكحذا،العالمهذافيومظاهرححاالحياةخلقتالقدسوالروح-الوجود-

والآخرالأرثوذكسيهوالمعتاقدينأيفيشكسيحدثلأنهالكنسيالمعتقدعلىجدا

ححذافيودورعاالاتدسالروحطبيعةفيتكمصللماليومإلىالكنيسةأنالظاحعرو.هرطوقي

وحواء.آدمبأبناءوعلاقتهاالعالم

ج-3-الكنيسش

إلىللدخولدعوةالحاقيقةفيفهو،للتوبةحارةدعوةهو""الراعيكتابإن-أ

الخلاصي.وعملهاللهبنعمةالمتمتعيهنالتائبينجماعةحيثالكنسيةالعضوتة

من،البرجصاحب،اللهابننزعكيفالخصو!،وجهعلىالتاسعالمثلفيرأينا

بطريقالبناءمنيتجزألاءاصلتكونعودتهايقبلولم،اللائقةغيرالحجارةكنيسته

البشر.لكلالمتسعةالصخرة،اللهابنعلىوالمستندةالعملئةالتوبةغيرآخر

لأجلنا.إلأالعالميخلقلم،قاتالمخلوأولحصيححرمحاس--عندالكنيسة-2

ومع،الثالثةالرؤيافيبإسهابعنهايتحذثبك،الكنيسةضعفهرماسيتجاهللا-3

بسرعة.كبرجالكنيسةيبنيالذياللهفيرجاءهمملوءاكانالضعفهذاوجود

الأساقفةمحتةمدحفقد،الكهضوتيالنظامعنمباشرةغيريقةبوتحذث-4

أخطائهم.علىوالشمامسةالقسوسالكهنةوتخصراحةوفي،الروحيين
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ننسمهاالكنيسةإلىيتطقعفإتهضعفأوفضائلمنلالإكلب!وسعماالنظربغض

ربيتكملقد؟أولادييااسمعوا:قائلةابناءهاتنصحكأمإتها.للمسيحيينكأم

...وقداسةاءةوبرعظيمةببساطة

لوكمابرخاهـآهاإذمسيحها،معووحدتئهابينهافيماالكنيهسةوحدةعنيتحذث

.واحدةكتلةعليهاالقائمةوالصخرةرآهاكماهمنفرذا،واحذاحجزاكانت

4-الهعموديض

هذايبنىلماذا"سألتها::المعموديةيتاقتللمكماالكنسيةبالعضه!يةأحديتمتعلا

خلصتحياتناإن...قبلمحنلكقلتلقد:فقالت؟ستدتيياالماءفوقالبرج

قائمالممخد،العظيماللهاسمكلمةوأساسه،أساسللبرجبالماء.وتخلص

."المنظورةغيرالسيدباقؤة

عندماآنهإلأ،أمواتهماللهابناسميحملونلاالذينخضفا:المعموديةتسمى

ينزلون،المعموديةماءهوالخغ.الحياةويلبسونالموتيخلعونالختمينالون

فاستخدموهأيضالهمالختمهذاأعلنلقدأحياء.مفويخرجونأكعوائاالماءفي

.السمواتملكوتليدخلوا

السيدبقيامةكمامنهوخروجالاتبرإلىكماالماءإلىنزولحسوالعمادآنويلاحظ

"فدشتا:بولسالرسولكقول،بقيامتهوتمتعالمسيحدفنفيلشركةبالتغطيسيتم،المسيح

نحننسلكهكذاالآببمجدالأمواتمنالمسيحأقيمكماحتى؟للموتبالمعموديةمعه

.6:4"روميةالحياةجدةفيأيضا

فيرقدواالذينليعضدواالجحيمإلىنزلواوالمعقمينالرسلأنهرماسيرى.3

حجارةمعهم!لصيروا،المسيحالسيدمجيءقبلاللهبابنوالإيمانالفضيلة

القديمالعهدلرجالحتىضروزياالعماديرىهكذا...الأبديالبرجفيميتة

مدىعنتكشفلكثهافيها،مبالغالنظرةهذه...الخلاعسرجاءعلىماتواالذين

بالخلاعس.للتمئعالرسوليالعصرفيالمعموديةأهمئة
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لأخلاقا-5-ج

135

بينيميزهرماسأنهاموأمربالملاحظةجديرآنهداه3!مل9"كواستن-يقول1

نأفتعخيالمثمورةأقابها،الالتزاميجببماتأمرالوصية؟والمشورةالوصتة

ماشعلتفإن،وصاياهلك."سأظهـ!إرادتهبمحضالمشورخبعدا!كيتقمالإنسان

الله.عفدأوفروحنهاأعظممخدتنالأكثرهو

لاستشهاد".واوالبتوليةالصومالوعايا:منأكأهوعانمارسبهاالتيالأعمالمن

المؤمني!تانىإذحذا،للوصيةتعزفلاأو،معتخةحدودعندتقفلاالمسيحيةكأن

بعريسهاإلأتنشغكلابتولأن!سمهفيقذمبمشاعرهيسمووأن،أصوامهفييومكليبذلأن

عفه.ماتمنأجلمنيموتأنويشتيي؟السماوي

وطهارةتقوىمنالفاضلةالحياةعلىالإنسانيحثالبزملاك،ملاكانإنسانلكل-2

فيىنص!سلايدانيرالملاكينمنكلالضر.فيهيثيرالشروملاك،الخ...رقداسة

وأحمق.وبغوضعنيفوالثانيووديعومتواضعأنيررالأول؟القلب

الستدإنكارإلىيقودأحيائابل،الروحيةالحياةفيكعائقالغنىإلىهرساسيتطقع.3

-6-الزواجج

نأيمكنهلكتهالآخر،الطرف!نىبسببيتزؤجأنالزوجينلآحديجوزلارأيهفي

توبته.فليقبلالآخرالطرفتابوإن،عنهينفصل

عظيغاشرئاينالزواجبدونالشخمسبقيوإنالآخر،الطرفوفاةبعدالزواجيجوز

السئد.أمامومجذا

لدى،المقدسينالقانونيينهرماسالراعيكتابوبطرسرؤياأمثالمننصينوجود

الرسائلهذهتحويهمامع،الميلاديينوالثالمثوالثانيالأولالقرنينفيالمسيحيةالكنيسة

القدسالروحومخلوقيةبشريتهوتأكيدعنهالصلبونفيالمسحالوهيةنفيمنالمتهمدسة
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بعدحذقهمااللازممنفكان،المؤسسينالمسيحيينلدىالمعتقدهذاأصالةعلىلدليل

صفحةطي.ليتم..الأصليةوالخطيئةوالفداءوالصلبوالتثليثالمسحالوهيةعقائداقرار

وفتحفقط،الانسانابنباعتبارهالبشريةورسوليتهالمسيحبنبوةالمؤمنينمنالآلاف

إنها!!الهراطقةوحرابةالدينباسمللمخالفينوالاضطهادالاعتقادمنجديدةصفحة

مآثرهمتمجداجلمنوذلكالتاربخكتابةالى"عادةيميلونماالذينالمنتصرينسلطة

.(172صفحة)بنتلي"...منافشهمانجازاتمنوالحط

هذا.يومناإلىالمقدسةوكتبهمالمخالفينتجاهالممنهجالإقصاءهذااستمرلقد

-وهومرقسإنجيلاستخداممنعقررتالكاثوليكيةالكنيسةأنمصادرذكرتفقد

البروفيسوريقولالأعياد.موسم-أثناءالجديدالعتمدفيالاقانونيةالأربعةالأناجيلثاني

الفلسافةفيالدكتوراهدرجةعليالحائز-المرموقيناللاهوتعلماء-أحدإرمانبارت

الثترارهذا"إنالقرار:هذاوراءتقفالتيالأسبابشرحمحاولا-برينستونجامعةكمن

حولالمسيحيونمعظمبهايؤمنالتيالنظروجهةيدعملامرقررإنجيلأنإلىفقطيرجع

وليسللهالوحيدالابنهوالمسيحأن!رشسإنجيلفيمكانايفيتجدفلن:الكريسماس

وليسالمجوص!للحكماءضلاللرعاة!ذآيهناكفليس:!يلادهلحادئةتسجيارحتيهناك

للبروفيسورسابقاموقفاارمانموقفأكا!دووقد.(البخور")1أوجبريكللمالأكذكرايهناك

الأناجيليناقضمرق!رإنجيلمضمونحولالحقيقةهذهأن"ويبدو.قالإذبنتليجيمس

.(671صفحة)بختلي"السينائيةالمخطوطةفيلاحظناكماالقانونية

منوسيزيد،الإسلامصالحفيسيكو!المقدسبالكتابالمسيحيةالكنيسةتلاعب

مسيحىمنالآلافشكوكوسيزيدبل،المتبقيةالغربيةالمسيحيةالقلةوشكوكالقلق

أيديهم.بينالتيالكتبقانونيةمدىفيالتنرق

(،)4"!لم../!سس.لم4ء+90حه"،/
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التالتالفصل

137

اللاهوتوانكارالإريوسيشمشكلس

الجدالاتمنالأكبرالحيزغيرهامنأكثرأخذتالتياللاهوتيةالمثمكلاتأححملعل

تاريخإلىبالنظ.السلامعليهالمسيحطبيعةقضيةهيالمتبادلوالتكفيريماتوالتصالعنيفة

حيثالرابعالقعرنمنابتداءالقضيةلهذهمهماحضورانلحظفإننامصادرد!ختلففيالكنيسة

الفلسفةوأنخصوصاووحدتها.الكنيسةاستمرارلةيهددلاهوتيخللبوجودالشعوربدأ

للديانةالهلينستيةبالعقائدثماليهوديتباللاهوثمالمسيحيباللاهوتاختلطتقداليونانية

الكنيسةجسدداخلالمفشايدةالتياراتهذهأهماميخفتالمسيحنورفبدأ،ةينا!ورلاالوثنية

ير.المثريلبسهآخرلاهوتلصالحاللاهوتوضياعبالتنمككمهددةبذلكوهي.الماتدسة

!شحدثا-ميلادية082/430-قرطاجنةأسقف(1كبريانوسر)القديسيقول

فاسدةوثنيةتربيةرياهوتفينوالدينمنأنطاكيةمدينةفيأ!ميهلاديااسئالثنر!تلامتمفقيالقديرولد(1)

بوضأصافلعلمكثيرةبلادفييتهجولأخذحتىشبأنوما،اجاطلةااتوالاعتقا*بالخرافاتزخرت

وذات.ايسثريهـةحبائلهنجايتماعهنوإالعذارىإفادضاءإغوفيإياهمممتخدمأ،الشعوذةشةثا!!لاوالسس!

،يسوعبانربإيمانهبالبكانتالتيايوصتهينةاسمئهامشحيةبعذراءرأسهمشطأنطاكيةفياشقىايوم

الإياتاغكيحاواثهـيرالاحركحذاكان!صككفيأ-ثالاإبها،ا!بثواأخصيئةاا!ف1كعاإيقاعهامحاولأ

مساعدهاتثيفانرسألنهجنوشجن،انثيطانيةاسحريةافنونهكا!قبطكانصليبإشارةاترح!انتبها

حبدونالذينعاتلهجلةلاأتانجطانفأجابه،ايوسينةعاتبهاويسيوينحىناجعةطريقةعاتيدالهأن

الماضيةة!ىيافىجاتهخطاياعاىبدةيبكيوآخذأجواباكحذامنجدأفتأثر،حقيثتيةعبادةيسوعالرب

الهيسمحأنمنهوطلباوسابيوساسمهقدي!كاهنإكأستجأا.البريئاصبالنمياتأضرار!حنألحقهوكما

الديناواعتنق،وعادتهموإيمانهمحئوعيمثيهفأثروالأعيادلآحاداأياماتمسيجيناجتماعاتبحضوض

بسحرهالماضيةجاتهفيللآخرينسببهاالتيةالكثوالخطاياا،اثكوكعنيكقرأنوعزمالصيحي

ولما،رأسهومستمط!عدينتهأنطاكية!سسيعلىمطرانأصاروالأستثفيةدرجةإلىقتيروكاهفأسيتم.ذتهشعوو

وايوسينةبمريانوسإحضاروطلبنيقو!حيدياإكوجاءا(!يحيينديوكلسيانوسلإكبراطورااضطهد

مأونرصلابةأكأ!فوجداانمتنوعةبالعذاباتجديدمنامتحناالإيمانثثالينرآهماولما،أكحاهمهكاللمثه

ستة!ط!وخينجثتاهماوبيهت،م/403سنة/ضأسيهمانجثطعلإمبراطورافأمر،لإيمانافيلأولامنوثباتأ

فيها.ودثنوهماا!وضمديةإلىسفيتهمفيالمؤمينالملاحينبعضنقلهماأناإالعراءفيأيام
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تركتالمؤمنينوجموع،هجرتقدأوثانهأنرأى.!اذ.."الرجيمالشيطانمكائدعن

حذرغيرهومنيخدعحتى،ه!شنالمسيحيالاسمكسشخدماجديدةحيلة-اخترعمعابده

ويتنطرالحقويفسد،الايمانيهدحتىوالانشقاقاتالهرطقاتاخترعلقد؟حكيموغير

عليهميحتال،العتيقالطريقظلامفيويأسرهميقدهمأنيستطعلمفالذين،الوحدة

آنهميظنونوإذذاتها،الكخيسةداخلمنأناسايخطففهوجديد،طريقبضلالويخدعهم

جديد،منبظلالهعليهميلقي،المظلمالعالمليكمنوأفلتواالنور،فعلمناقتربواقد

ولاالمسيحإنجيلمعليسواأنهمرغم،همسيحيينذواتهميدعون،وعيهمولاجهلهمفي

.(9-8الصفحات2002،)كبريانوس"...ياهوصا

الرسليدعلىابتدأتشتيتها+س،بالهرطاتاتشتتهابأنللكخيسةالشريركادلقد

ميلادية.532سنةنياقيةمجمعانعاقادموعدالرابعالقرنحتىاستمرثمالماقدسين

تعاليمبينمقسمةالأولىالأربعةالقرونخلالالمقدسةالتعاليمكانتلقد

العذرهذاوظك،مكتوبةدينيةنصوصوبينالقديمالتقليدعنموروثةليتورجيةشفوية

شفويا.المنقولةالتقاليدتلكمإلىبنسبتهاوشرعنتهاوال!!طاقاتالبدعتمريرفيسببا

هرطاقاتهعنهمنكراالرسلأعمالسفركاتبعنالاتيصرييوسابيوسرالقديممريخق!!

أنهايقولأخرىرواياتالكاتبنفسويدؤن"الطريقةححذهعلىاعتماداياتننهاالتي

أخرىوأمورا،للمخلصغريبةوتعاليموأمثالاالمكتوبغيرالتقليدمنوصلته

.(541صفحة،والثلاثينالتاسعالفصل،الثالثالكتاب،9791،)القيصري"خرافية

كرافيذوبولوسيوحنايقول!الكتابيالتشريععلىالشفويالتقليديقدمون!اروابل

يرفأنهمنبالرغم،الثانيالقرنبداياتفييجيا،قايرابوليسأسقف"بابياسر

ونستدلعليها.اعتمادهمنأكثرالحيالتقليدعلىيعتمدكانانهإلاالمكتوبةالأناجيك

أترددلاولكنني":دقياقةتفصيلاتيعطيناالذيالقادمالمقطعخلال!منذلكعلى

،بحرصأتذكرهماوكلالمشايخمنبحرصتعلمتهماكلتفسيريمعأمامكمأيضا

منالييصلمابقدريفيدنيالكتبمنعليهتحصلماأناعتقدلأنني...صحتهضامنا
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ونظرا.(4صافحة4002،)كرافيذوبولوس"الدائمالحيالصوتمن،الحيا!وت

قانونيةحولعميقاختلاففيالافىحقونالقديسوندخلالكتبوكثرةالتقاليد!ثرة

عخها.المأخوذةالمصادروأصالةالمتضاربةالاهوتيات

المقدسشالمصادر1-ج!ل

ا+تاب!نبالعديدآنذاكالمسيحيالعالمطفححتىالميلادفيالأولنالؤينتهلم

إنجيلهمقدمةفيواضحوهذاعثمر.الاثناوالرسلالمسيحيسهحإلىالمنسوبةالمقدسة

كتابتهوراءالسببالانجي!كاتبيظهروفيه-ميافىدية09-80بينماألفالذي1:1مرقس

الذينإلينانقلهاكماعندنا،تمتالتيالأمورروايةيدونونالناسمنكثيرآخذ"لماقائلاله

.(9931،)المقدس."للكلمةعيانشهودالبدءمنذكانوا

..وعقاثدها.ولغتهامدونيهامستوىعلىالمتضاربةالمقدسةالمصادرهذهوبإزاء

الدينية--أصالتهاقانونيتهاحولوصراعفخا3محلكانتالعهدذلكومنذالخ،

كرزبلعهاجمو،النبيفعلحصماهمكوباإنجيلايتركلمالسلامعليهالمسيحوأنخصوصا

يوضح.للعالمبهكرزوابدورهمححمالذينوللحواسيينللناسوعلمهالمقدسبالإنجيل

الأولىالكنيسةفيالمسيحيون.وكان.."قائلا:الخقطةهذهبنتليجيمسالبروفيسور

الموثقة.الكتاباتوبينبينهاالتمييزدونبأمرهاالمشكوكالرسائلمنالعديدينقلون

عهدإلىقريبةالأولىالرسائلكونهنا-ضأعنيالتاريخمنالتحققيكفيلاوسوف

فيالمسيحيةالكتاباتمنقسم.وقبك..-اللاحقةالرسائلمنأكثرموثقةهيالمسيح

القانونفإنوباختصار...أخرىآماكنفيورففس،المسيحيالعالمفيالأماكنبعفس

الرجاللجميعواضحبشكلنقاشدونمنحهيمكنحاسماشيئايكنلمالكنسي

عبردائمتطورفيفإنه،الصحيحهوذلكوخلاف.الشديدالتفكيرذويمنوالنساء

المسيحيةالكتبحولالنقاشاتبدتوأحيانا.غامضنحوعلىالأحيانوبعضرالقرون

عنالناشبةالنزاعاتعلىأخرىأحيانفياشتملتكما.متشابهةعناوينهاباختلاف

أدىالكتبعلىالمتعمدالخطرأنللأسفيدعوومما.المتنافسةالشخصياتطموحات
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أصدرميلادية944عامففي.اليومبقراءتهانرغبالتيالكتبمنالعديداختفاءغلى

وسرعان...مؤلفاوثلاثينكتاباستينمنأكثرفيهشجبمرسوماالأولجلاسيوسالباب

انتشارمنالأولىالأيامفيواليهودالمسيحيينبيندائراكانالذيالخلافأدىما

اعتقدإذ.الصيحيةالكتاباتبعفسمكانةحولالشكوكظهورإلىالمسيحيةالعقيدة

أفسدتهاقدالأولىالمسيحيةالأدبياتأنمارقيونيدعيوكانالمسيحيينالشخاعسأحد

.(51ه-451الصفحات)بنتلي".اليهوديةالأفكار

فيهيوالتيالتانونيةالكتباصالة،الاتارئعزبهـي،المقامهذافينناقشولن

المعاصرةالكاثوليكيةالكنيسةمنعتالذيمرقسإنجيلخصوصادائمشكمحك

باحثين،الكنسيالتاريخمصادر-الإمكان-قدرتتبعشحاوللكناالأعياد،فيتلاوته

الكنائسلدىرفضهافغالأولىالكنائسلدىومقدسةقانونيةسعشبرةكانتأناجيلعن

لاحظنالأننا،تاريخيعلميلك!بومافتوحاالبابححذاعلىالإبقاءهووغرضنا.الحالية

المؤسسسينالرسوليينالآباءثاقةمحلكانتالتيالمقدسةالكتبمنلكثيرممنهجاتغييبا

تحيزيةلأسبابالأحيانمنكثيروفيدينيةغيرلأغراض،الأولىصيغهافيللمسيحية

منه.حرمواالذيناللهلأبناءالخلاصليتمالشوعيةللحظيرةإعادتهاإلىمي!.ممركزة

فيها،التفصيلمجالهذاوليسجدامعقدةضوعناموطبيعة،الكريمالقارئعزيزقي

ان!نكلالوجود،نادرهوماوهمنهاأيدينابينموجودةالأساسيةالتاريخهمصادربعفرآنهمع

المقدسر"للكتابتزييفوقع"ربماولنقول.موقفناعلىللتدليلالأمثلةببعضىسنكتاني

الموفق.اللهوأدلةسبهسنأتيماعلىالحكمالقارئأخيلكضسنترك

الكنيسةبهااعترفتالجديد،العهدكتبمنقانونيينكاصتابينعنتحدثناأنسبق

الراعيوسثعربطرسرؤيامنكا،هناونقصد.الأولىالميا!ديةثرونالثلاثةخلال

والقدسية.التاريخيأصالتهماشيالبحثاعادةمنجدوىنرىولا،لهرماس

الجديد،العهدمنالأولينالآباءاقتباساتاعتمادهيالنقطةححذهدراسةفيمنهاجيتنا

ثنكثيرموقفنعارضكناوإن.المسيحيةالتاريخيالمصادتبهالنااخافظتكما
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ا+صتابعلماءأحصىوقد"قالإذالنورعبدهمنيسالقساللاهوتيكالدكتور،اللاهوتيين

ثلاثةحواليتبلغأنهافوجدوا،المذكورةالكتبأصحاباقتبسهاالتيالآياتالمقدس

الجديدالعهدآياتكلوتحويأيدينا،بينالذيالماقدسالكتابفيالواسدةالآياتأرباع

موجودو!حوإلاالكتبكحذهفياقتباسهناكليسأنهوجدواكما،آيةةر!ثعإحدىعداكحا

الحاليالمقدسالكتاتنسخضاعتلوإنهالمقدسالكتابعلماءوقال.الكتابهذافي

نأعلىيدلالذيالأمرذكرحسا،السابقالدينيةالكتبمنمعظمهجمعلأمكنالوجود،من

تبديل"أوتغييردون،الأولىالقرونمنذكانتكماهيميالحاليةالمقدسالكتابنسخة

عبدمني!الق!منهجيةرياضيوسفاللاهوتيالدكتورويؤيد.(27صفحةالنور)عبد

هي:ثوقيتهووالماقدسالكتابعصمةفمصادراذن0(1)(36صفحةم.د،)رياضالنور

الآباء.اقتباسات10

!!الأصليالوحيمعرفةمصادرمنمصدرباعتبارعاالآباءاقصباسات02

كتبعلىسيأتيالذينفسههولهرماسوالراعيبطسسررفلاكتابيعلىأتىما

لكنالمؤسسونالآباءقدسهاوقد،الإلهيبالوحيمةومعصوقانونيةاعتبرتطالماعديدة

!!تابعيهاوتحرمالآنترفضهاالكخيسة

.(17صفحة،9821ةمعوضالرابعيركالبوعندالرسالة)نصبرتاياآ-رسالس

الوحيدصن!لاأنها،ميلادية41.-11هبينماكتبتأنهايظنوالتيبرنابا،رسالةتعتبر

الصحيحبالفثمالرسالةكاتبانشغلفيهاوالحي،الرسولىالعصربعديأتيالذيللعصر

القديم.للعهدىالر!الض!سميرومعانيمشهومفيهاوأظهرالقديمللعهد

منأنهاعلىدليلمنفيهاوليسواضعها،هوبرناباأنإلىفلمبرنابا"و"رسالة

رشيق-يوسفالمسمىبرناباالرسولإلىينسبهاقديمتقليديوجدلكن.الرسكأحدوضع

.181:صالنصيئ،الناتدعلمفيماقدمةالكسندر،فادىالزميلكتابفيايضاالكلام-ونش!(1)
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"ابنأو"الوعظابن"يعنىوالذي،4:36الأعمالسفرفيوالمذكور-بولسالرسول

معنا-.سيأتي-كماالأولىالكضيسةفيعالئاتقديزاال!سالةهذهنالتوقد"التزية

الاقرنإلىترجعوالتي*عكا!ح5أ"ءأ!أحىدالمقدسرللكتابالسينائيةوالنسخة

الجديد،العهدكتبوضمن،القانونيةالرسائل!نبرنابا""رسالةأنتعتبرالميلاديالسابع

مخهاالكشب!الإسكندريكليمندوسراقتبسوقدؤيا.اوسفربعدالترتيبفيووضعت

المقدسالكتابمناعتبرهافقدأوريجانوسالعلآ!ةأمابرنابا.الرسولإلىونسبها

يوسابيوسأننجد،ذلككحنالعكسوعلى.الكاثوليكونالجامعةالرسائلكإحدى

يأالفحولةالرسائكمناعتبرهاقدالرابعالقرن"اعنيسةا"تاريخكتابهفيالقيصري

فيجيرومللقدي!روبالنسبة.الرسولنابابرإلىتنسبلاوأنها،الرسكتأليفمنليست

تدخللاوالتيالأبوكريفا،سنأنهابرنابارسالةاعخبرفاتد،"الرجالهمشاهير"حياةكتابه

والاقانونية.المقدسةالأسفارضمن

ال!ماسيةنظرتهابسبببرناباالرسولإلىنسبتهاترففرفهي،الحديثةللأبحاثبال!نسبة

السادسالفصلفيواضحهوكماأورشليمخراببعدكتبتأنهاكما،القديمللعهد

مدرسةبهتميزتوالذي،مزىالىللتفسيرالكثيراسشخدامهايشيروربما.الرسالةكأهـمن

قدتكونالسببلهذاوربما،إسكندريححوالرسالةكاتبآنإلى،الافىحوتيةالإسكندرية

الإسكندريين.اللاهوتيينبينخاضامركرااحخلت

الرساقى:أ-1-محتويات

قسمين:إلىياقسم

17-1من:الأولالقسم

21-18من:الشانيالتمسم

الليتورجىالناموس،إليهفبالنسبة.القديمالعهدمعنىالكاتبيبحثالأوكالقسمفي

نهىبلالخنازير،يحرملم،ضالقلبالعقلبلالجسد،بختانةر!أيلمحرفئا،وليم!رمزئاهو
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إلىيرمزونإبراححيمختنهمالذين318ادوالرجال.الخنازيريشبهونالذينالرجالمرافاقةعن

إليهيرمز18والعدد""الصليب3بالحرفإليهيشار030الرقمالصليبعلىالمخقصموت

.(74صانحة9821،سوضالهـابع)البطريركيسهسعاسممنحرفينأولوهما/يلم!سحرفي

كالوثنيين،وتصرفواحرفتاحفظوهالأنهالوصايا،معنىيانهموالم،رأيهشيواليهود،

61:2سيهدمالهيكلفإنولذلك.كالصنمالهيهكلكأالربحصرواعندما

إلىشيءكلاللهياقودفيها،!سنةآلاف0006توازىالخلقأيام6أنأيضاواعتبر

.6-1:1هالمدةهذهانقضاءبعدالأشرارسيدينأنهأي،!امه

الواردالظلححةوطريقالنورطريقعنالطريقحولالتعليمعلىيحتوىالثانيالقسم

حصذااستقياالرسلتعليموكاتبالنصهذاكاتبولعل.غصالاثنيالرسلتعليمفي

.متأخرةاضافةهوالثانيالضسمأنيعتبرالبعض.ذاتهالمصدرمنالتعليم

كمعقمويرغبالقديمللعهدالرئيسيةوالأفكاراللغةجيدةمعرفةيعرفالرسالةكاتب

فينا.وضعهاالتنتعليمهكموهمبة"انظروا:للكتابالحقيقيالمفهومللمؤمنينيكثمفأن

يفصلأنالكاتبشرعلقد.9:تستحقونها"9أعرفكما!انكممثلىيدركهالمأحذاإن

فقطبلمغا،والمسيحييناليهودإلىينتمىلاالقديمفالعهداليهود.عنالقديمالعهد

موسىصعدعند!ا،الأوثاقعبادةفيسقطواعندماالعهدجوهرئافقدوااليهود.للمسيحيين

،7:8الروحيالمستوىعلىالناموسلثمهمإمكانيةأفيفقدواوبسقوطهم.4:8الجبلإلى

والتقدماتبالذبائح،المحيياللهناموسواستبدلوابالناموسآعمىتمسكافتمسكوا

ضراحة،01الصومووصايا،7-9:4الختانفرائضإن.الرببواسطةتمافاألغيتالتي

لهايكونأنيمكنالروحيبالتفسيرفثتطروحيمانهوملهاكلهاالخ1:1،000هالسبت

ونماذجهالقديمالعهدحوادثفيالكاتبيتعرلهتلذلكالجديد.العهدفيومافهوممعنى

المسيحولادةعننبوءاتالقديمالعهدفيىيرفههس.الكنيسةوحياةالمسيحعملعلى

العهدفيسريةبطريقةالأحداثهذهصؤرتإذ،والقيامة،والآلام،والمعموديةبالجسد،

هوالقديمللعهدالكريستولوجيالتفسيرأنالرسالةكاتبيعتبرلالذلك.\:8انظرالقديم
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كانالداخلىالمفهومهذا.للكتابالداخليالمفي!وممعتماقايتوافقبل.عشوائيتفسير

عكسعلى،المسيحبمجيءاعترفواقدإنهمحيثمنوالأنبياءوداودك!وسىلدىمعروفا

يحدثماكلوهكذا:الربصوتيسمعيعدولموقلبهسمعهتقسىالذياليهوديالشعب

.7:8.الربكلمةيسمعوالملأنهملهمومظلفالناواضخايباقى

الرسالضقانونيش12

اكلمندوسالقديسعن،تاريخهفيالقيصرفييوسابيوشالاقديسيضقل

-وصفمؤلفهفيقدملقدوباختصار"برنابالرسالةتقديسه(1)م512-051السكخدري

المتنازعالأسفاريحذفأندون،القانونيةالأسفارجميععنكحوجزاوصفاالمناظر-

رؤياالمسمىوالسفربرناباورسالة،الأخرىالجامعةوالرسائليههصذارسالةأعنيعليها،

كانكما.(230صفحة،9791،القيصريع!ر،الرابعالنمصلالسادس)الكتاب"بطرس

مشمرةالعاليةكحكانتهتزلوأ،الطوباولنالكنيسةقديسيكبارمنالإسكندريأكليمندوسالقديس(1)

وتلميذأاللاهوتيةالإسكند!لةلمدرسةمديرأالإسكندرياكليمندسرالتمدي!كان.هذايومناالى

ال!خسيالمؤرخيصشهكماوكانوهيبرلتوسأوريجانوسالعلامةصتلككومعلمآبفينوشللعلامة

أنهالمناظروصفكقابهعنيوسابيوسوينقل."المتمدسةالأسن!ارفيمتمرسأ"القيصريسيخوسابيو

كماأوسلالىتلاميذخلعةنفصههون!طفقد،الرسليمنتسلموهالذينمنة!ةدبكا!التتكليدأستلم

يكتبأنبإلحاحمنهطلبواقدأصدقاءهبأنولقرف"،"الرس!تلخلتاءالقايى"إنهئ!صهعنهويتهول

خلنمائتهم.أحدباعتبارهوذلك،"الأقدمينالثوخمنسمعهاالتيالتتماليدالمتعاقبةالأجيالأجكمن

كما،همكتوبتقليدإكوحولهوعاشهوتعلمهورآهسمعهالذيالثمنمويديل!تلاسجكفتمدثمومن

حاثفاوقد"التقمليدهمنهماستلمالذينلهحعلجهعنقولهأيضا،،يوسابيوسعفهوينئك.عنهودافعحهلهشر

بطرسالقديسينالرسلمنماشرةالحسلم،الماركللتعليمالحاتيقيالتتمليدعا!الأشخاصهؤلاء

وصاحتى(آباءهمثابهواالذينهم)وقليلونأيهعنيتسلمهالابنكانإذ،!لبوويوحفاوويعقوب

أقق!"وقد:بسيهطالمميحعبدالتمىعنهلويتمو."ال!سوليةالبذاركحذهعلىلنحاشظاللهبإرادةإلينا

التمدي!رسائلمناققباسا173والأربعةالأناجيكمنء19منئا،مرة4331الجديدالعهدأسفار!حن

الجديد"العهدبقيةمن111وسولالىبودوو

http://www.al-maktabeh.com



145الأولىالمسيحيشاستكشاف-

تحتباء،فص،اللاهوتيينبقدسيتهامؤمضا(1)ميلادية432-831،أوريجانوشا!شديس

.441صفحةبرنابا،ةلاسر-ابانربكل!

"ثيندروف"اكتشفثا)2(التيالسينائيةالمخطوطةضمنوجودهاأيضاقانونيتهاعلىويدل

.(1د2صفحة)بنتليميلادية4184سنةالمصصيةسياءبصحراءكاثرينسانتالقديسةددسفي

الخامسالقرذإلىترجعالتيالكلا!مونقانيةالمخطوطةفيمتضمنةالرسالةهذهكانتا!ح

.(651صافحة)بنتليفلا.الىوكتابيهوذارسالةبينووضعتها-ميلادية004-المحيلادي

-08شةبينينحصرالرسالةحذهتاريخأن"هارنككالبروفيسورالمحققينبعف!ويرى

بعدوليست،-5،9-كسرلابلهلاعلاقةيظهر،ماعلى،الكاتبلأنالثمانينقبلفليس.135

التيالأخطاءويجهكالكثيرةالغنسطيكيةوالنظرياتماركيونيجهاررالكاتبلأن013سنة

معرفةعلىصاحبهالكانالتارلخ!عذابعدكتبتسالةاوكانتولو،النظرياتهذهعننجمت

تدوينهاتاريخالكتابيةالمعارفدائرةوترجع.(76صفحة9821،معوضالرابع)البطريركبها"

.(441صفحةبرنابا،ةلاسر-ابانربكلمةتحتباء،حرف،.إاللاهوتيينميلادية513سنةإلى

(3)العبرانييننجيلإ-ب

العبرانيينإنجيلعنعامشمقدمش1ب

فيعاشالذقيسإبيفانوكتابفيمقتطافاتلهتوجدضائعإنجيلالجرانيينإنجي!!

الرابع.الاقرن

كتاباته.م452سنةثلطينقيصريةفيتويخا.الصيحيةالكنيةآباءأوائلضابرهمنكام،أوريجانوس(1)

الصيحية.لوصفيةالنم!المحاولاتأوكمنواحدةبوصكمهاهامة

سةبين؟تبوفدانرابعكالؤاتيعودالجديدللعئهدالعا!فيطتينمخطوأهمإحدئ:اليائيةاصمخطوطةا(2)

جمغعلىيحتويالذيالمخطوطاتاقدممنويعتر.والجديدالئديمالعهدكا،علىوتحتوي036و332

الروشة.الوطيةوالمكتبةلايبزكجامعة،الي!يطانيةال!ستةفيماليوا!خطوطةاتوجد.المقدسالكتاباسفار

القافي:الرابطعلىبمولل!"!5ترجمهابالإنجيزيةالعبرالينإنجكنص!مقتطفات(3)

8!!"../!لاعسب7ءح"!ألمدأ28ول.59"أ!أ3حه"*!*9كل!"ك!هلم4ء"39كلا.39"ءذ3+-83!+/

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا*ولىالمسيحيشاستكشاف146

شخصإنجيلاستعملوا(9الإبيونيين)أناريناوسأكدحيثذلكمنأقدمالإنجيل

الذيبابياسراريناوسواقتطف،الثانيالقرنأواخرفيالإبيونيين)2(إنجيلمتييسمىاسمه

الكنائسفيكثيراصروفاالعبرانيينإنجيليكنلم.العبريبالخطإنجيلهكتبمتىإنقال

بالأحرضتكتبكانتالتيالآراميةعرفواالمتعلمينتباعهلسنفقليلبولر،أنشأهاالتي

العبرية.استعملخهاالتينف!سهاالمههـبعة

لخلطهآدىمماالمسيحييناليهودلأناجيلعامةكعبارةاستعملالاسمأنيبدو

الآرا!يمقىوإنجيلالعبرانيينحسبوالإنجيلالإبيونيينوإنجيلالناصريينإنجيلمع

وعلاقاتهاهوياتهاتحديدالصعبفمنالأناجيللهذهالباقيةالاقليلةالأجزاءوبسبب.الضائع

الكتابعاعةأنالواضحمنلكن.الكنيسةآباءتعليقاتل،اخمنالبعفإلاببعضها

استعملتها.التيللطوائفنسبةسموكحابلقبولهاعلىتدلأسماءيعطوكحالمالمسيحيين

قليلاهمعدلامتىلإنجيلآرامياأصلاالإنجيل0891الكاثوليكيةالموسوعةتعتبر

جيرومأنالمعروفمنلكن.جيرومالأقوعلىاعتماداوذلك،يةالبسبالأحرفكتب

العبرانيينكلمةأنيعتقد.بهالشبيهينالناصريينوإنجيلالإبيونيينإنجيلوبينبيخهخلط

ميثولوجيةعي!او!النصيحتوفيحيثمصر،فيالساكنينالمسيحيينلليهودتشير

العصر.ذلكفيهمصرفيمشهوركتابةبأسلوب

مثكيهـلسالإنجيلكعذاعنالتقليديينالمسيحيينالكتابمنعددعرث

معروفاكانالعبرانيينحسبالإنجيلأنيوسابيوسوذكر.مفاقتطفالذيالأورشليمي

فيجاءإنه"اليرط!اتضدكتابهفي،الرابعنالقمحصآباءمنميسسافىأسقفسأيئمايوالقدي!اطقا(1)

"الععريالإنحيكيسمونهوالذي"متىحببالإنجيلوالمسمىالإيونيينيمتخدمهالذيالإنجيك

م!لج"طا.1075ر".لم5)ه

نميسةعنعئديتطوضوهمالثافيالاقرنوبداياتالأولنالؤنهاياتفيظهرتجماعةهمالإبونيين(2)

واعتبروا،يوسفنسلمنالمسيحبانوامنواالمعجزبالجلادواكنمر.الحشنصريناليهود.أورشاليم

بالتبنيئ.اللهابنالمسيح
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وأو!لجنوسالإسكندرياكلمندوسالإنجيلاستعمكوقد.هيجيسبوسالكنيسةلمحؤرخ

ضرائبوجابيللمسيحرسولوهوأيضالاويالمدعو"همتىقالالذيجيرومحسب

وترجمه،بالختانالمؤمنينلفائدةأولااليهوديةفيفالمسيحعنإنجيلاألفسابق

دم!ستبةفيلليوممحفوظايالعبرالأصل!!ظ.اليونانيةإلىلاحاقامعروفغيرلشخص

وليسالعبريالأصكحسبالقديمالعهديقتطفالإنجيليأنويلاحظ...قيصرية

.(172صفحة3حح/!يم!ع"44!مبر992)(1)السبعينيةالترجمة

خلافعلىال!ريعةعلىمحافظونيهودوقراءهالإنجيلكاتبأنجيروميذكر

).اليونانيةإلىالقديمالعهدلئممترجموالذين،اليونانيةالحضارةفيانصغرواالذيناليهود

.(721صفحة3حح/ع+ء!"44!مب،992

الإنجيلكانإنغريبجهدوهذا،تينيةوالا3لليونانيةترجمهأنهأيضاجيروموذكر

ضاعت.الترجماتهذهحتىلكن.القانونيبالإنجيلجداشبيها

إليهيشارالقدسالروحأنالقانونيمتىإنجيلعنتميزهالتيالنصخصائصإحدى

يوحنا.إنجيلعلىتعليقهفيأوريجنوسذلكإلىأشارحيث،يسوع/المسيحأمأنهعلى

نأالبعضاقترح.أنثىالعبريةفيالروحكلمةلكونيعودذلكأنإلى.ول*.هل!+9كهيشير

النص.ذلكحسبالقدسلسوحتجسدهيالعذراءيم!

اتباعواجبوعلىالقدسرل!نيسة!!ئيسالباريعقوبعلىأيضاالإنجيليركز

.الأمواتمنالمسيحقيامرأيمنأوليعقوبوأن،ةيوم!وملاالشريعة

إن"قالسإبيفانولكن،م!سوثغيرالإنجيلاسمأنالحديثينالعلماءأغلبيقر

نأيذكرجثالميا!د.قبلالفالثالقرنفيأجريتاليالئتديمللعهداليونانيةالترجمةهيلسبعينية(1)

عددبسببأنهيرىالبعضولليهـهه!د،المتمدسةالكتبالإسكندرية!كتبةإلىيضمأنأرادبطيموش

وولحاللاتيخيبعددهالهاويرمز.بالترجمةلأحبارامنوشعوناثنانقامالعبريةيعرفونلاالذيناليهود

.سبعونأي
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وشممونه،وممزقومزورناقصوهومتىحسبيسمىعامةعندهمالمستعملالإنجيل

يقولونأنهمأيضاوكتب.الأناجيلباقيويرفضونيقبلونهإنهمويقول"العبرانيينإنجيل

.(ح!مي!3ه"!،982.ءكا4)الملائكةكباركأحدخلقبل،اللهمنلديولمالمسيحأن

قانونيته-2-ب

همنهيبقلم":بأنهالمثتدسالقانونيالعبرانيينإنجيلعنالكتابيةالمعارفدائرةتثتول

يذكرهكما،وكيرلسوأوريجانوسالإسكندريكلمندسكتاباتمنقليلةاقتباساتسوى

الإنجيل:عبرانيوناسمتحت،اللاححوتيينأيضا"ابابياسوربماويوسابيوسهيجيسبس

الكتابمنحذفهتملكن،قانونيتهعلىدليلمنهالمؤسسينالآباءفاقتباس.(العبرانيينالى

!!لآناأيدينابينالذيالمقدس

وقدسوهاالرسوليونالآباءعرفهاوملهمةماقدسةقانونيةكتبأربعةعلىتعرفنا

حذفتلكنهاالأولىةيح!ملاالاقرونخلالالكناشفيالله!صنموحاةكرسائلوتلوها

يمكنأخرىقانونيةرسائلوهناك.أيدينابينالذيالماقدسالكتابمنغامضبشكل

بالديداخي--الصروفالرسلوتعليمبولسكأعمال!؟القدسيةالألعوبةهذهشيادراجها

همشدسةاعضبرتمسيحيةكتاباتأيضانجدكما!أيضا!حذفافإنهمانيصهماقانورغممثلا

للقديسالثالثةالرسالةوكذلكالعبرانيينإلىالرسالة:مثلالقديمةالكنيسةبهاتعشرثولم

وعيالموراتوريةالضائمةفيتدرجلمرسائكفهيبطرسرورسالتييعقوبورسالةيوحنا

!!الحاليالجديدالعيدفيكدرجة

آلعوبةصاضالماتدسالكتابأنعلىكاثقدمناماولعل،الماقاليتضحنجالمثاليقالوكما

علئحجيتهفقدوبالتالي-الأسفكام!!-همعألوهيتهوطمسوارساليتهفأفقدوهالبشر،ايديبين

يوحنا.بشارةفيجاءكمايغادرعندثصاالمسيحسيرسلهأسذياالسماوقيالبديلانتظارفيالناس

شيئاالرسوليينالابا،عنهايرفولاقانونيةعغيرنصوعلىأخرىأمثلةفيوسنئتف

!أيديفا!بينالذفيالماقدساليهابفيشديدةبريبةأدشجتوقدمنحولةكتبابعضهاواعتبروابات
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الثانيشبطرست-رسالض

949

الثانيشبطرسبرسالضعامتعريف1ت

رسائلضمنتصنفالتيالجديدالعهدأسفارأحدإحدىححيالثانيةبطسسةل،.ر

\:1بطرس2ؤزشولهائضيميحت!وغغفدبالرسريحضغانكمنموجهةالرسالة،الكاثوليكون

الأولى،الرسالةإليهابعثتالتيالصغوهـىآسيافيةتت!ملاالمسيحيةالجماعاتذاتإلى

وقدعنتمر!الإثناالمسيحرسلأحدبطرسححوالرسالةكاتبفإنالمسيحيالتاقليدجسب

فترةفيقريبمسكحيخلعأنفيهاعالخافولهإلىاستناداعمرهنهايةمنقريبةفترةفيكتبها

!.م68إلىم64عامبينمحاتقدر

شخصيةحولاختلانتالآراءولكنسر،بولالرسوباسمنفسهالرسالةكاتبشدم

الطريقةحيثمنالأولىالرسالةوبينبيخهاالموجودةللاختلافاتالحقيقيةالكاتب

إلىنسبهاصحةأيدواالكنيسةآباءمنكبيرعددأنإلا،الرسالتينوكتابةلصياغةالمتبة

الترجمة.فيالفرقإلىأوعزالذيوإيرونيموسرسورممقدمتهموفيبطرسالرسوك

الثانية:بطرسرسالةتتضمن

2.السماواتلملكوتلهماللهدعوةفيالثباتشيالاجتهادإلىالمؤمنيندعوء+

11-1:أبطرس

الروحبوحيبلالبشربمشيئةتأتلملأنهاحقيقيةالمسيحعنكتبتالتيالنبوات+

12-1:21بطرس2.القدس

2سبو2.اللهشعبتضليليحاولونالذينةبذ!!لاللمعلمينوالهلاكالوعيد+

3بطرس2.الرسولبولسكت!بهاالتيالرسائ!تإلىوالإشارةالثانيالمسيحمجئ+
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قانونيش؟)غيررسالشالثانيضبطرسرساقى2ت

-شكوكعنوانتحتالجديدللعهدتفسيرهفيباركليوليمالدكتوراللاهوتيياقول

لفترةالتنكبعينالرسالةهذهإلىينظردم!لو.الرسالة!محتوياتهي-هذهالأولىالكنيسة

ولانجدها،ميلادية002سنةبعدحتىأثرالهانجدلاولأننا.الإكتراثوعدم،طويلة

قائمةأولتعتبركانتوالتي،م017سنةإلىجعترالتيموراتوريلائحةضمنمدرجة

القديمةاللاتينيةالطبعةفيأيضاذكرهايردولمالجديد.العهدأسفاربأسماءرسمية

علماءلأنيرجعوهذا.الأولىالسوريةللكيسةالجديدالعهدفيولا،المقدسللكتاب

هذهعنشيئايكتبلماكليمندسان.فيهايشكونكانوالأنهمأويعرفوهالمالإسكندرية

"ربما:أنهاوريجانوسويقول،المقدسالكتابأسفارمحتوياتعنكتبهماضمنالرسالة

مؤكد".غيروهو،أخرىرسالة،الجميعمنبهاالمعترفرسالتهغيربطرسلناتركقد

نأبالناعنيغيبأنيجبلا"بالقوامؤلفهختمولكنه،الرسالةعلىديديموسوعلق

ال!تابأسافارضمنليستلكنهاةطالناسأممامتقرأقدصحتها،فيمشكوكالرسالةهذه

الأدبفيقيمةبحوثباجراءقاموالذي،العظيمقيصريةعالميوسيبسوقال."نيةالقانو

الجميع،منبهامعترف،الأولىبالرسالةفةالمعرضبطرسرسالة"ان:عصرهفيالمسيحي

فيللشكمجالايدعلاوهذا،كتاباتهمفيئالقدالىال!يوخمنكضيربهااسصشضسهدوقد

،تسلمناهحسبما،نعرثفخحنالثانيةبطرشرسالةباسمالمعروهشةسالةالىولكنصخها!

جنبالىجنبادائماأ!!توأنها،للكثيرينكبيرةفائدةبهاأنسهـتبالرغمهذا،قانونيةغيرأنها

الجديدالعهدأسفارمنالثانيةالرسالةتدرجولم"المقدسللكتابالأخرىالسفارمع

.(339صفحة)باركلي.الرابعالقرنحتئ

ينعي-اضيآوترك"-52فصل6-كتابالاقيصريلوسابيوسالكنيسةتاريخشىجاء

بصحتهمامعترفالشاولكنهما،وثالثةثانيةرسالةأيضاوربماجدا،قصيرةرسالة-بطرس

(275صفحة1979،)القيصريسطر"مائةعلئيحتويانلاوهما،الجميعمن
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فييااخملفثمالآباءغالبيةلدىمنحولةالثانيةسبورسالةاعتبرتطاما:السؤال

مرقس،إنجيلحذفمنأولىوحذفها؟الماقدسالكتابفيعليههاالإبقاءفلماذابعد،فيما

المحترمة.الكاثوليكيةالكنيسةأيتها

المسيحيسالمفالكتابفيالقديمللعهدمنحولسج-نصوص

القديمبالعهدالمسيحيشعلاقش-1-ج

والقرىوأورشليمالناصرةيهودبين،اسرائيلبينفيوعاشالمسيحولدلقد

المسيحيكململذا.اليهوديةالديارأيبالييوديةالكتابيالعرففييرثفيماالمجاورة

فيكماقالنفسهوكحو-إسرائيل-بنيجنسهبنيلليهودالماتدمسىالموناموسلينقض

."لأكملبللأنقفرجئتماوالأنبياء.الناموسلأنقضرجئتإنىتظضوا"لا:ه17:متى

الففمنبكثيرجوهرهافيتتسمالتيوثوانيخهبالنا!وسالإعترافتقمضيفرسالف

لدنمنالناموسنصوصتطبيقعرفهالذيالالخاطئالتأرللمعالآثمينتجاهوالقساوة

النصتأويلوغعادةنصابهاإلىلأموراضردالأخطاءلضصحيحالمسيحرسلةفجاء.الأحبار

يلي:كماذلكوبيان.آنذاكللبشريةالجديدوالوضعيتلائمبماالمقدس

لأكمل.بكأضاثوإنما،لأنقضجئت!افقطالسلامعليهالمسيحالسيديقللم

:ععنيانلها،ليكمكجاءإنهوعبارة

لل!ريعة.الناسرفهميكملجاءإنه:الأول

يافهمونهاكانوامثلا،السبتشريعةأنحتى.للشريعةسليمفهمعلىكانوامافاليهود

أنهلدرجة!!الخيرفعلحتى،السبتفيعمكأقيالإنسانيعمكفلا،بحتةحرفيةياقةبو

مولودل!خصالبصرمنحوهىسبت،يومفي،كبيرةبمعجزةالمسيحالسيدقامحينما

9:42يوحنا!!خاطئإنساننتمفاهالذيإنلهوقالواأبصرأنبعدالإنسانهذاقابلوا،أعمى

الإبراءيحل"هلعنعنادشيالهسيحجادلواوقد!!سبتميوفيالمعجزةصغعإنهلمجرد

الحلفيهادخلواالتيالمجادلالتأكثروما.\.:21متى.عليهيشتكوالكي؟السبوتفي

.12:12وهمتى6:9اقول"!؟ريخلافعلالسبتفييحك"هلمشكلة
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والاقداسة.السموطريقلثميكملأيضاتعنىيكملعبارة:ثانيا

طوالمنتهشرةكانتالتيالوثنيةالعبادةفيهتقلبدأتالجديدالعهدلأنوبخاصة

النعمةومؤازرة،فيهمالروحعملجوارإلىالخاسر،قلوبفيالإيمانوعمل.القديمالعهد

قبل.ذيمنأعلىبسموويسلكواالروححياةفيلهعدمواأنلهميمكنفكان.لهم

المسيحالسيدلهمقال!فمثلا.للقديمناقضفيهايكنلم،الروحييقالووتكملة

امرأةإلىينظرمنكلإنلكمثأقولأناأماو.تزنلاللقدماءقيلأنه"سمعتهمالسلامعليه

قائمةتزاللا"تزن"لاالتكديمةالوص!يةهنا.3:27،28كشى"قلبهفيبهازنىفقدليشتهيها،

وقوعها.قبلالفاحشةليجخبهوقلبهالإنساننيةليخاطبالمسيحيالتعليمفجاء،تنقضلم

"الضمير".ببولسرالاتديسيسميهوكماالذاتيةالرقابة!ننوعوحمو

ومن،تاقتللاللقدماءقيلأنهسمعتم"قدالإنسانابنالمسيحالسيدقالآخر:مثال

يكونباطلا،أخيهعلىبغضبمنكلإنلكمفأقولأناا!أ.الحكممستوجبيكونثتل

لمقائمةتزاللا،"تقتل"لاالتهديمةالوصيةححنا.5:12،22"ممىالحكممسضوجب

هىالأولىخطوتهالتكتلأناعتبارعلى،الباطلالغضبمنعإليهاأضيفولكنينقضها.

الئتلب.فيالسمهوةهيلأولىاخطوتهالزنىأنكما.الغضب

الخطوةومنع،الوصيةروحشسهـحبل.القديميناتفالعهدلمالمسيحالسيدإذن

يعدأنيمكنلايسوعان"-ميلادية1768ريماضسر-تهرمانيقول.الخطيةإلىالأولى

النهائيةال!خصيةأنهعلىيفيمأنيجببل،الفهمهذايانهمأنأوالمسيحيةمؤسس

لمالمسيحأنومع!ى،والحساببالبعثالاقائليناليهودالمتصوفةجماعةفيالرئيسية

وليوم،المرتقبالعالمداراستقبالفيالناستهيئةفيكانفكربلجديددينإيجادفييفكر

)ريما!س(.شر"أوخيرمنقدمتمحاعلىالأرواحفيهيحاسبالذيالحشر

إلىيحتاجفهذاالوصايا،كلإلىبالنسبةالتفاصيلكلفيدخلناإنالوقتويعوزنا

.كخاتفيسعيةةنقطةمجردإلىولي!،كاملكخاب
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أدبيةوتعاليموصايافيهتوجدإنما،فقطالعشرالوصايافيهالقديمالعهدلي!كذلك

لهمقاللذلكاليهود.همعلمي!منعديدعلىذلكخفيوقد.كبيرسموفيهاكانكثيرة

آيضا"وقال22:29"متىالكتبفونترلاإذ:"تضلونأخرىمناسبةفيالمسيحالسيد

.51:42متى"الضالةإشزاييلتيمبيخزاثإتىإلأأزشللأ

التأصيلىإ!ومنتهمكلشالمسيحيالقديمالعهدج-2-قانون

اختلفلماذاندريلاش!لاليهود،منالقديمالعهدالأوائلالمسيحيونورثلقد

للرؤيةنظرا،بيخهمالقديمالعداءنتيجةهذاولعكاليهود.لدىالذيعنالقديمعهدهم

زنيم""لرجلتابعينباعتبارهمللمسيحيينوالربانيونالأحباربهاتنظركانتالميالدونية

!!والشياطينبالسحرمؤيد

المسيحية،الطوائفبحسبالمسيحيالمقدسالكتابفيالقديمالعهديختلف

الأكبرالجزءالقديمالعثد!لعد.الأخرىبهتعترفلابأسفارمنهاواحدةكلتعمرفالتي

الخمسةالكتبالتوراةفيهابمااليهودكتبجميععلئويحتوي.المقدشالكتابمن

أقسامه:منقسمكلمنالأولالأحرفمنمركبةكلمةوهيبالتنتاتوكف!!يوالأولى

لكتب.ا-وك!وبيملأنبياء-انبييم،-التوراهتوراه

عليهايطلقكتابأ46منوالأرثوذكسيةليكيةالكاثوالكنيسةحسبالقديمالعهديتكون

وهي،فقطسفرأ39قبولفياليهودءتخفقفهيالبروتستانتيةالكنائسوأماأسنكار.اسم

موحاة.قانونيةأرا!نسأباليونانيةالمدونةال!صقباعتباررافضةالعبريةباللغةدونتالتيتلك

كتبخمسةمنمكونةوهي،التوراةإلىاليهوديالتقليدفيالاقديمالعهدياتسم

إلىالأسفارقسمفقدالمسيحيالتقليدأما.والكتاباتالأنبياءوكذلكموسىإلىتنسب

الأنبياء.أسفار،التاريخيةالأسفار،الحكمةأسكهـار،القوراة

موحىعصورعدةمرعلىألهشخاص،عدةيدعلىكتابتهاتممكتبةالمقدسالكتاب

التيرالكتابيةالأدبيةالتاقاليدمنالعديدفيهانجدلهذا،إالقدسالروحمنبوحيلهم
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حرنيمنزلأالكتابوالمسيحييناليهودجميعيعتبرلاولهذا.المؤلفوبيئةعقليةتعكس

القهمدسر.الروحمنبوحىمكتوبأبل

القديمالعهدأسفار-3-ج

أسفار--خمسةالتوراة

التئنمية-سفرالعدد-سفراللاويين-سانرلخروجاسفر-التكوينسشر

سفر-عشر-اثناالتاريخيةالأسفار

-سفرالثانيصموئيل-سافرالأولئيلصمو-سفرراعوث-سن!رالاقضاة-سفريشوعسفر

عزرا-سنمرالثانيالأيامأخبار-سفرالأولالأيامأخبار-سن!رالثانيئالملوك-سفرالأولالملوك

الثاني.المكابيين-سفرالأولالمكابيين-سفرأستير-طوبيا-يهوديث-سفرنحميا-سفر

أس!مار--سبعةالشعريةالأسفار

-سفرلجامعةا-سافرلأنشادانشيد-س!همرلأمثالا-سانرالمزامير-سانرأيوبسؤ

سيراخبن-لوعالحكمة

سافر-ر!ع-سبعةالنبويةالأسافاش

لطدانيا-سفرلحزقياسفر-باروك-سفرإرمياثيئمرا-سانرإهـهميا-سفرشعياءإسفر

-سنهرميخا-سفريونان-سفرعوبديا-سفرسو!اع-سؤئيليو-سافرحهموشع-سفر

ملاخي-سانريازكر-سصسحجاي-سافرصفنيا-سافرحبقوق-سفرناحوم

أسانار--سبعةالبروتستانتيةالطوائفبهاتعترف-لاالمانيةالقانونيةراع!سألا

-سفريهوديت-سفرطوبيا-سفرالثانيالمكابين-سافرالأولالمكابينس!س

.دانيالسفر-تتمةأستيرسفر-تتمةباروك-سفرسيراخابن-سفرالحكمة

التاريخالىالرجوعالواجبمنفإنهكتابنا،موضوععنخارخوهوالأمركانوأيا

أيدينا.بينبالذيونثارنهالمسيحيالقديمالعهدطبيعةعلىللشعرثالكنسي
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واثناسيوسأريجانوسوالقديسينالقديمالعهد4ج

155

الكتابفيم452-183اوريجانوسالقدي!عنالقيصرييوسابيوسينقل

يلي:كما،22الأسفارعددأن،نير!علاوالخاصالفملالسادسر،

-الأيامأخبار-كولملا-كيئومص-ثوراعو-قضاة-يسوعالخمسةموسى"أسئار

-رايحسبالصغارالأثاد-الأنبياء-نشيد-الجامعة-المزامير-أمحثالوالشانيالأولعزرا

."ريتسا-بويأ--حزقيال-دانيالورسالتهومراثيهايمرا-ءايعشأ

المكابيينأسنعارمنسفرأييعتبرلمالواقع.وفي.."الكتابيةالمعارفدائرةوتقول

والثاني.الأولللسفرينالوضعهذامنحالذي-م5531-ترنتمجمعقبلقانونيا،سفرا

لاهوتيينا"قانونيةأسفاراالأبوكريفيةالسفاربأنتعترفلاالبروتستانتيةالكنائسولكن

أوريجانوسأنايضاالكتابيةالمعارفدائرةتذكركما(188صفحة،السابعالمجلدصفحة

وجريجوري-ميلادية386-تالأورشليميوكيرلس-ةيد،ايم273-تواثناسيولهمر

لديثم،الجديدالعهدكتبقائمةفيالسفرهذايذكروالم93!يلادية-.-تالنازينزي

.(188صثحة،السابعالمجلدصفحة،)اللاهوتيينمنهالأولالسفرخصوصا

الكاثوليكيةالمسيحيالقديمالعهدمجموعةضمنالمكابيينسفرنجدإذذلماذا

منهما؟؟الأوكوخصوصا؟-العالممسيحيغالبية-وهملأورثوذكسيةوا

كتيجههمتكلدمةفيئكراثيذوبولوسريوحنااللاهوتيقالهبماأححميضهاعلىالنتطةهذهأخغ

القديسونالآباء"-قالالجديدالعهدقانونب-تاربغالموسومالنفعالعظيمالحجمالصغير

علىالكضبوتنوعتكثرتعند!ادأبواأنهمإذ،(1)!!الرسوليةللأمانةحفظةخيركانوا

الله.منموحاةلآنهاالكنيسةقبلتهاالتيالأسفاروهيالثتانونية،بالكتبيسمىماتحديد

".للمسيحيةالأولىالأربعةالقرونخلالامتدتتاريخيةتطورمراحلأخذتالعمليةهذه

قرونأربعةمحاضهوالحاليالمقدسباق!لاف.(3صفحة4002،)كرافيذوبولوس

كذلك.كانواإنالكريمالتمارئأيهاتحكمأن-لك(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا*ولىالمسيحيشاستكشاف651

القانونيلتحديدمختلفةبدوافعالفرديةالإجتهاداتوتدخل،النهائيةالمرجعيةغيابمن

غنوصيةإلاماهيالكتابهذاتعاليمأنلنايضمنفمن.القانونيوغيرالمقدسةالكتبمن

منباقيوفيماالشواهدمناسلافتعافيولعل؟؟غامضةلأغراضاعتمادححاتمفلسفية

الشائك؟السؤالهذاعلىالقارئأخيلكأجوبةالكنسيالتاريخكب

الرئيسيةالثانيةالناقطةإلىننتقل،المسيحيةالمصادرجدلبحثكمنانتهيناأنوبعد

يأتي.كماالفصلهذافي

المسيحيسوعألوهيش2-مشكلش

باسميكرزونالبلادفيالحواريونافترقالسماء،إلىورفعهالمسيحالسيدوفاةبعد

الرسلعهدمنوبداية.اماته!روآياتهالمسيحمنسمعوهماالناسويعلمون،الإنجيل

يرتبطفيمايومعنيوماخلافاتهوتتوسع،ننسحهعلىينقسمالمسيحيالمجتمعابتدأ

أرقتالتيهوت3الاقضاياأهمولعل.الأرضيةالموجوداتوعلاقتهااللاهوتيةبالمسائل

ناسوتيةهيمل،السلامعليهالمسيحالسيدطبيهعةقضيةوهيألاالقدماءالرسوليينالآباء

معا؟الإثنينهيأم؟الهيةهيأم؟ب!رية

خمر-يوحناإلىالماءجرارتحويلمن،المسيحأجراهاالتيالطبيعةخوارقإن

وابن.-9:18-همتى-5:04،24ر!ث-لريايرسابنةاحياء:الموتى!احياء-302

المرضى:وشفاء.-11:43،44انحوي-رزاعلأيضاوأقام-7:41،51-لوقانايينأرملة

الأرواحوغلبة.-22:05،15-لوقابطرسقطعهاالتيأذنهالكهنةرئيسعبدإلىأعاد

تكونقدوالتي.الفريدةطبيعتهحولقلقاحداثفيحاسماعاملاكانت.الخ..الشريرة

العقلعلىغريباأمراليستوالخوارقالمعجزات.الهيمصدرمنأيالطبيعيةفوق

ذاتالشخصياتمنبالعديدملئالقديموالعهد.الفريسياليهوديالدينيجدانوالو

أقامفقد.القديمالعهدصالحيمنوغيرهصادقملكيكشخصيةالطبيعيةفولهفالأعمال

:4مل2-ال!ونميةالمرأةابنوكذلك،-17:12سل1-صيدونصرفةأرملةابنإيليا

فيأحدك!يلملكن.-13:12مل2-أليشعلعظامملامسفعندميتقامأيضا.-35
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أنبياءمنهمفيكانوقد،القديمالعهداه!نعتحدثالتيالمعجزاتتلكمأصحابطبي!

المسيح؟مابعدزمنفيالمختلفكحوفما.(1)علمانيينورجالا!ل

تاقنينفيكبيربشكلساهمتاليهوديبع!للوالاسضعلائيةالانغلاقيةالطبيعةإن

الطبيعةعلىالمستطاعقدرالحفاظفيساححمتكما.العقائديفكرهفيالألوهيةعنصر

العادةخوارقمنأجروهمامعالترمنأيتأليهيتململذلك.لللاهوتالأصيلة

توسيعنحوعتصالميالأولىالمسيحيةالجماعةتسمطعهلم!اوهذا.الأموروعجائب

الىوادخالهمالملحدينوالفلاسفةالوثنيينالأمميينمنالدخلاءعلىالمسحملكوت

خصوصا.تبعاتلهتكونأندونيمرأنالفع!!لهذايكنلم.الماتدسةاليسوعيةالحظيرة

والكتابةالتعليممنالقدماءالمؤمنينمنأونرحظعلىكانواالجددالمؤهمنينوأن

.آنذاكالعالمفيالسائدةالتعدديةالوثنيةوالفلسنمةالمعرفةأنماطعلىالواسعوالاطلاع

المسح،طبيعةحولالسؤالفتحتالتيالأبوابأولهذايكونوقد.الخطرمكنوهنا

صورةتيأصلهمنآلهةكناللائيوالهلينستيةالوثنيةالآلهةمثلتكونأنتفتهرضالتي

الأولين.الرسلعهدمذالأولىالكنيسةفيالشرخبدايةإنها...وإنسانيةوغريزةونفسا

الطوائفمحنكثيرانجدوالأخبارالرواياتفيوالتنقيبالقديمةالكتاباتإلىوبالرجوع

بب!ريته.وكرزتالمسيحألوحسيةأنكرتقدالمسيحيعالمفيالإنتشارواسعةالشهيرة

والكاربوكرايتونوال!صشنثيونالباسيلجديون:الافرقهذهومن.مختلفةبصورولكن

والبولسيةوالبارسكاليونيةوالسيرنثيونوالباردي!انيةوالماركيونيةوالساطرينوسية

همسيون.وادوالانلنطانيائيةوالمارشونيةالدوسيتيةووالتايتانيسيون،والماينشة

الشعبغالبتةكانأيامهفيإن"-ميلادية02ترتاليانوس-.القديسقالحتى

.(حللأ!3ححلء!ح!/4،،959،.لحء!ا27.!294)"إنسائاباعتبارهالمسيحإلىينظرون

.الأولالميلاديللقرنبعضهايرجعإذ،بالمسيحالعهدقريبةالفرقهذحوبعض

رجالفيمنالناسبهوالهقصود.التمديمقيالثرالمسيحيئاثاكقاموسمنمعطلح:علمانيين(1)

الكميسة.فيللخد!ةالمتانريخن.الدين
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الكاثويجةالكنيسةإن"قالوا.والدوناتيون)3((2)والكلوينيون(1يونإاللوققالهالتمد

(1

(2

(3

فيحاوكأوغسطيياراهاكانوالذفيلوثرمارتناإتأسيهيسجعالبروتتهانتةمذهباللوئرية

التمياداتمعامهلاصعاإذلكفأدىالكاثوليكيةالكنيسةفيإصلاحيةبحركةالقامثالسادسنر!قلا

الإفججيةبالكناثصعرفتجديدةوادارةتنظيمذاتكم!ئلةكفاضأصضعخهافانفحلالكاثوليكية

الذيالإنسانبأنثرلوآعنانتثارها.مواطنأبرزلإسكدنايةاوالبدانألماياكانت،البروتتانتيةأو

بأعهاكالقيامحتئأوالطهارةجاةإفماالرجوععلىقادرغيروهوفاسدةطبيعةذوالخطيئةفيسقط

الخا!صوفيالبربلوعيستهطيعلاالإنسانأنأي،همجانيةإلهيةعطيةهوالخلاصشأنلذا،خئرة

علىفقطيقمدفهه!الخلاصعمليةفيالشخصيللاستحقاثإذامكانفلاسمومابلغمهمابإعماله

للتجديداللازمةالقوةالإنسانتمنحلاالنحمةهذهولكن.بهاوالإيمانالفادقيالصيحدماستحتماقات

لوثرلخصروقد.المسيحببرمستورفدعومعاومبرراخاطئاالإيمانيةجاتهفيمنالموءيمتمرحيث

اللوثريونويعترف".فقطالمقدصالكتاب،فقطالنعمة،ثاقطلإيمانا"العبارةهذهقيتلكاعتقاداته

ميون07حوالياليومالمذهبمذايتبع.الرسلإيماقوبقانو!،القططيي-اليقهماويالإيمانبق!انون

بروتستانتيميحيمليونأربعمائةذلكا!اععلاوةوهناك،العالميةاللوثريةللكيسةينتمونهميحي

العالم.أنحاءجميعفيالمختلفةكخائئهمفيجزئيثكا!المذهبهذايتبعون

ضتسقانتالبركان،جنيففيال!بلةطعةمتمافي،الميلادفيعشرالابعالقرنفئي.وتانتابىمنطائفة

فيها.الكاثوليكيالإيمانوأبادواكدهنتئاوشتتواأديارححاوهدمواكنائسهابواضقدالكلوييون

أعطتأنريقا،لثمالالروكحايئلا،حتلااطمناهضةدينيةحركةهي(م114.م133)الدوناتينحرء!ة

وموريانياونومدياأفىهـيقيانشاطهامناطق،!سدونالأمازيغياالمغاربيابارافينسبةالتسميةمذه

المذهبويختلف.لهمقراتيجيس!مدينة!منيتخذكاذالذيسيكوندوسالتهح!مؤيديهاأهمومن

المشرقيةالمذاهبمثلللمسيحالواحدةبالطيعةيؤمنفنولاهوتا،الكاثوليكيعنالدوناتي

هيالدوناقبالمذعبفلغةوثتهاشيا،لغوياالكاثوليهكيةعنالدوناتيةتختلفكما،والسورلةالمصرية

القدممنذالكبهب!بالمغربتوجد.بالئينيقيةكنائسهمفييصفونفالدوناتيون.ا+ضعانيةأيالثينيقية

بلهجاتمحاطة،والعباداتضالدواولنالحضرلغةتعتبرالتيئالنممينيقيةهيفصحىلغةالإسلاموقبل

ححوالمسألةهذهضحيومنوخير،الرويةهيواحدةأرومةإلىينتميانوكلاهما،شفويةأمازيجة

بعدإلاالمغربعنتختفلمنيقةالبواللغةاإنا:يقول"،8!559!باشههفريالنمرنسيالمستشرث

!أوهوترناعثرسبعةبالمغربالمدةهذهقائمةبقيتاللغةهذهأنهذاضمعنى،العربدخول
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وغيرهم،الثالثالجيلالىبعضهمقالمحدود،زمانإلىالصحيحالإيمانحفظتقد

الصحيحالتعليموأفسدتذلكبعدالقصاعتراهاثم،الخامسالىوآخرون،الرابعإلى

.(9صفحة4186ألافونسو،)القديررعروسا"كانتأنبعدفاسقةأصبحثوبالتالي

الض!علىواسعتأثيرلهاكانممن-منهابعضا-وسنذكرالطوائف!نتار!علادوجوإن

الكميسة.تعاليمفسادعلىلدليلالمسيحألوهيةإنكاففياتحدتكلها،المسيحيللعالمالاهوتي

المسي!حبألوهيةيعتقدونالذينالرسولبولساتباعصالمؤلهةوجودننكرلانعم

كماالتثليثونرقة،الأليانيةوفرقة،البربرانيةوشرقة،المرقيونيينكفرقة.همتنوعةبرؤى

المستخدمالروميالمعمدانيالإعترافوهوالتأليهعاتيهدةيظهرأيدينايبيننصأقدمأن

الطوائفمعبالمقارنةلكهم.(1)كيلادية133-521عامال!رقيالرومانيالنصفي

بتلي.جميسراللاهوتيقالكما،الأكثريةعلىانتصرتأثليةكانوافقدالأخرى

(1)

استمرتاللغةهذهأنأي-9661التماميهـد9ص2الكبيرجالمغرب:يزالزعبد-،السيدااعطيم

الفتحوحتىالميلاد،قبكالثانيةالألففيالمغربالفينيقييندخولمنذبالمغربفصحىكلغةقائمة

الرومادأنحذاومعنى.العروبيةالعيتمةطبهيياخلفتالتيالعدنانيةالعربيةاللغةونشرالإسلامي

س!صانعاىةينا!ورلاوثتماثضهملغتهمفرضيستطيعوا!م.ق641منذالمغربعلىسيطرواالذين

صهـوبيتهم.وبلشرقيهميؤكدوهذا،الأكعازيغالمغرب

الاستعمارمنرللتصتتوقوطيةإطارفيصلابةعقدتهموازدياد،مموقفهمعاىالدونا"تإصراضوأكام

بوفتعليماتإصدارإلىم132سنةقسطنطينال!!راطوراضع!!،معيمالشعبوتجاوب،ئيا!ورلا

أطلقكما،(الخونةأبناءسواجهةثالهداءأبناء)نحنشعاراضفعوالذينالدونالينضدالتمبىعميات

لإنصاثالمشحأسسلالله،ريةوالإصبراطوروطا!صإلابللمشحيةعلاقةلااالمشبورةصيحتهنادولأبا

رلةال!!براطوأمرتدوناشعبيةوأمام.عيصهـضاستمرالدوناقيالمذهباعتبارلكنالصتضعئمين(.

.م330سنةبالسجنهناكوماتالرومانسجونفيسجنحيثإسبانيا،إلىنئلهوعليهال!تمبض!بإلتماء

الذي.نخهمراهوالذيالوحيدابنهيوعوبالمسيا."--الآبقديرواحدبالهأؤمن"النعرهذايئتول

اثالثايومفيوقاموقبر،البظىبيلاطرعهدعلىصلبالذي.العذراءمريمومنالقدسالروحمنولد

الذيالقدسوبالروح.والأمواتالأحياءليدينيأتيسوفوهاك.الآبيجنعنوجلر.الأمواتبينمن

(061صفحة0002)إبراهارد،"آمينالأجسادوقبامة.الخطاياوبمغفرة.واحدةوبكنية.قدوسهو
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فيلأممهملكرازتهمتتمةجاءبل.قبلهالأنبياءتعليمعنالمسيحتعليميخرجلم

ليوموالإستعداد.صعودهبعدسيرسلهالذي،بالمزيالبشارةواللهعبادةإلىالدعوة

فيه.!لبلاالذياليومالكبرىالدينون

الواحدالفهبعبادةويكرزبشر1-2-الهسيح

علىاعتمدبن!ثماطهالبدءوقبيل،الماشيحقدومتنتظرمغلقةيهوديةبيئةفييسوعنشأ

يأمثلمثله،ه!أمعطبيعيةحياةيعيثىالصبييسوعكان،13/3متى،المعمدانيوحخايد

التيالأدلةكلبل.""اعبدونيأوقال"اللهأناأني"يومايدعولمختانهتموقد،يهوديصبي

يختنوكيف.التأليهفيصريحةولشتللتأويلقابلةغامضةأدلةهيإنما،المؤلهةيوردكعا

؟؟؟بنفسهسيستغيثكانفهل،اللهولستغيثبالصلاةويأمرللهويسجدويقتلويخافالله

لله:قائلأالسماءنحوببصرهتوجهالسلامعليهالمسيحأن17:3يوحناإنجلفيجاء

."أرسلتهالذيالمسيحويسوعوحدكالحقيقيالإلهأنتيعرفوكأنالأبديةالحياة"وهذه

الإلههوفمن،يسوعالمسيحجسدفيتجسدقداللهأنياقولونالمسيحيونكانإذا

؟يسوعيخاطبهكانالذي

أرسلته،الذيالمسيحويسوع:الكلماتتلكالمسيحيونيلاحظألمآخرىناحيةوكن

نأولاشك؟اللهقبلمنإرسالهتمرسولححوالمسيحيسوعأنعلىالكلماتتلكتدلألا

م3كاحيتفقمال!!لاهذاأنيجدونألاالتفكيرالمسيحيونأهمعنوإذا،الراسلفيالمرسك

والبثمر؟اللهبينوسيطإلاهوماالمسيحبأنيقولكانالذيأريولصرالهرطوقيأسموهالذي

:القارئأخي

الآتي:لنايبرعنيوحناإنجيلمنالسابقالنصان

الاقانيمأوالتثليثعنشيئهأيعرفلايسوعوأنواحدحاقيقيإلهيوجدأنهأولأ:

.وحدكالحقيقيالإلهأنت:دقوله
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الإلهأنت:بقولهالحقيقيالإلهإلىأشارلأنهالالوهيةيدعلمالمسيحيسوعوأن:ثانيأ

ذاته.إلىلاا!قيقي

أرسلته.الذيالمسيحويسوع:بقولهفحسباللهرسولبأنهالمسيحيسوعشهدلقد:ثالثأ

واحد.جميعأوأنكمأقانيمةث،اثأنكميعرفوكمأنالأبديةالحياةإن:يقللمالمسيحإن

أقانيمثلاثةمنالمكونالإلهأنتيعرفوكأنالأبديةالحياةإن:ياقللمالمسيحوإن

.القدسوالروخوالابنالآب

اللهرسوليسوعأنواللهإلاإلهلاأنشهادةهيالأبديةالحياةأنالمسيحشهدلاتدبل

ؤذاغ؟الزوحباقذزةانخييكهـيئطاقهإتىت!ولح"ؤغادنصه!ا:4:18فيلوقاكتب-2

.آيتقزؤؤقت،قالأنإليائتهودهمخامع!ييغقمؤكانكققا.ائمخاوز؟ائئزىلهيصيته

غقتي،الزت"روح:لمحيهكيتاللإيائخكانؤتجذقتخهقتقاإشغتاء،التبىيمتالمح!إتيهققذتم

"...قيلإزوباشوليينيفقةلا"تادقيأزشقييائفقزاء؟لأتتترض!خيينه

نبوءقهيإشعياءالنبيلسانعلىجاءتالتيالنبوءةهذهكانتإذاالاقارىءعزيزي

ذاتيهيالربروحيقكلموأنهاللهوحيأيعليالربروحتقولفإنهاالمسيحعن

علىحلتالربروحأنالمقدسالكتابفيووردوثدنفسيأوجزئيأوأقنوميأو

الفزءالعاشرالاصحاحفيكماصموئيلوعلى11:26العددسفرفيكماوميدادألداد

الاصحاحفيكماسفهـهشيننسمهعنحزقيالالنبيقالهاوقد.صموئيلسفرمنالسادسة

."الرتروحغقتي"وحلحزقياليقولىالخاثسمةالنعاترةعشرالحادي

هـرسلنبيانهعلىدليلهو...بالاطلاقللمأسورينلأناديأرسلنيقولهإنثم

البشر.إليالنازلالربهووليهمر

الأخرىالمدنأبشرأنليبدلا":المسيحلقومن4:34لوقاإنجيلشيماجاءانثم

منمرسلرسولالمسيحانعلىآخرواضحنم!لهو"أرسلتلهذالأنيئاللهبملكوت

!إجلالهجلبنفسهيأتلماللهوأنإلالي!الله
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وحيدابنهوالذيالميتأحيابعدماالمسيح"ان7:16لوقاإنجيلفيجاء-3

غيم،نبيفيناقامقد:قائليناللهمجدواالحاضرينالناسجميعانحدثأرملةلإمرأة

."المجاورةالنواحيجميعوفياليهوديةمنطقةيالخبرهذاوذاعشعبهاللهوتفقد

فإنحه،رسولعبدوأنهالمسيحبشريةعلىصريحلدليكهذاإنالكريمالقارىءأيغا

فمجدواالمسيحوبيناللهبينيفرقواأنالحاضرينجميعاستطاعالميتهذاأحياأنبعد

انفسهمويسموننبيأ،اسرائيلبخيفيأرسلإذاللهوشكروابالنبوةللمسيحوشهدراالله

لتمولالقارىءعزيزيوتأملجديدأنبيأفيهموأرسل،بهاهغأيتفاقدهاللهأنإذاللهشعب

هذاعلىأشرهمالمسيحأنكيفوتأمل"شعبهاللهوتفقدعظيمنبيفيناقام"قد:الإنجيل

.همكانكلفيذلكذاخوكيفعليهمينكرهولمالقول

تبكيالمرأةرأىبعدماالفريسيأنيذكرنجده:7:39لوقاروايةقرأنا-وإذا4

المرأةهذههيمنلعرفنبيأ،هذاكان"لو:نفسهفيقالبشعرهاالمسيحقدميوتمسح

."تلمسهالتي

تثبتالروايةوهذه،المسيحنبوةفيالشكداخلهأنهعلىيدلهذاال!سيسيقولفإن

لأن،لنشمهويدعيهابها،ومشتهرأبالنبوةمعروفأكانالسلامعليهالمسيحأنبالبداهة

هذاكانلو:قاللكان!الا،بادعائهوالمشهورلهمعروفهوشيماالشكداخلهالفريسي

عقل.ةح!سكلديهمنكلعفدظاهرأمحروهذا.تلمسهالتيالمرأقهذههيمنلعرثاللههمو

عليهالمسيحأتتثبتالتيالاناجيلمنالأدلةيمال!القارىءأيهاإليكأسردأنأودضهنا

وأعداؤهبهوالمؤممنينالمسيحأنالادلةهذهلمحنوسيتضح،بالبوةإلامعروفأيكنلمالسلام

أعدائه.جانبمنلهأإنكاصأوبهالمؤمنينونفسههمنلهإثباتأالنبوةة!نصعلىكلمتهماتفقت

وهوبالنبوهوصافوهالمسيحتلاميذمنتلميذينأن":42:91لوقابإنجيلوردأولأ.

نبيأإنسانأكانالذيالناصرييسوع:يقولانفكاناالوصفهذاعليهمينكرولميخاطبهم

."الشعبوجميعاللهأماموالاقولالفعكفيمقتدرأ
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تقولماذاللأعمىأيضأقالوا":الاعمىجلالىقول9:17يوحنابإنجيلورد:ثانيآ

نبي".إنهفاقاكعينيكفتحأنهحيثمنعنهأنت

الواردالسلامعليهموسىقولبطرس"حمل3:22الرسكأعمالرسالةوفيثالثا:

."ص!هلإبالى+صسيقيممثلينبيأإنقولهالمسيحعنالقديمالعهدفي

.الربلهمسيفسليقلولمنبيألهمسيقيماللهبآنصرحالسلامعليهفموسى

المدينةارتجتأورشليمدخللماالمسيح"ان12:51،11متىبإنجيلوردرابعا:

الذينوالتلاميذالمؤمضينمنالغفيرةالجموعمنالاجابةفكانتهذا؟منوسألتكلكا

."الجليلناصرةمحنالنبييسوع:هذاهيالقدشمدينةالمسيحمعدخلوا

قائلينالمسيحتلاميذرأسهموعلىيجيبونالمؤمن!ينوكل،تسألالجموعكل

بهاوسمعالمؤمنينككبهاشهدالتيال!هادةهذهمنأعظمهناكفهل.النبييسوعهذا

نأوهيالحقيتمةهذهمعرفةعلىذلكبعدالجمعوتفرق!؟أورشليمفيالغفيرةالجموخ

إلهأ.وليرركريمنبيالمسيح

التيالطعامتكثيرةمعجزرأواالذينالناس"ان6:41يوحنابإنجيلورد:خاهمسأ

فأقرهم"العالمإلىلآتياالنبيبالحقيقةهوهذاإن:قالوابهافآمنواالمسيحصنعها

هذافدلرجلآلاث3بنحوكثيرجمعوكانوابالخبوةلهوصفهمعليهمينكرولمالمسيح

شيتأ.المزعو!ةألوححيتهعنيرفيكنولمالألوهيةيدعلمالمسيحأنعلى

يحاربونهالناصرةأححلرأىلماالمسيحان"13:57متىإنجيلفيجاءسادسأ:

لمفالمسيح"بيتهوفيوطنهفيإلاكراهمةبلانبيليسقائاذ:عيهمردهمعجزاتهولنكرون

تكنلمفالألوححية،بلدهثيلخبيكرامةولانبيإننيفقطليمقاكوانماإلهأنيلهميقل

مطلقا.السلامعليهالمسيحببالتخطر

يمكن"لاقائلا:نشمهضيروهوالمسيحيتكلم13:33لوقاإنجيلوفيسابعا:

جملة!ننبيبأنهالسلامعليهالمسيحمنإقرارفهذا"أورشليمعنخارجأنبييهلكأن

الآدعية.الطبيعةوهيواحدةطبيعةإلاكلهمللأنبياءولي!الأنبياء
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أندا7:52لوقافيالواردلنبوتهالنافينالمسيحأعداءكلاممنونستنتج:ثاهمنأ

يقملم"إنه:قائليننبوتهينفونفهملذلكالالوهيةيدعولمبالنبوةمششهرأكانالمسيح

."الجليلمننبي

ادلش:منم!قتماوخلاصش

المسيحنبوةكلامهميتعدىلانفسهوالمسيحوأعداؤهبالمسيحالمؤمنونكانإذاإنه

صراحتهافيجميعهاالأقوالتلكيرفضأنذلكبعدلأحديجوزفهلونفيأ،إثباتأ

إله؟بأنهالقولإلىويذهب

جئتآنيتطؤا"لآ:المسيحقولالخاصسالاصحاحفيمتىإنجيلفيجاء-3

."لأكقلتل،لأليتيجمت!قاالانبيتاء.آوالتيريغةلأليتي

الكريم:القارىءأيها

واحدوأنه،الرسلقبلهمنمضتقدرسولالمسيحبأن،واضحنصلهوهذاإن

شريعةوحميلهمبثتتهالتيبالشريعةليعملإلاجاءماوانهإلهأ،أوربأوليس!،سبقوههممن

يؤمنحسبماالعالمينربعوالمسيحكانولو.قبلهالانبياءبناهماويكملموسى

شكفا،لأكملبللإلغيجئتما:لهميقولأنبتاتأليصحكان!االمؤلهونالمسيحيون

يعتقد.كماالعالمينربهووليسوالمرسلينالانبياءسلسلةفيحلقةالمسيحأن

تلاكعيذه،يدعوكانعندماالمسيحيسوعأنعلئالدلالةعواضحةنصوجاءتوقد

الله،توحيدإلىيدعوممكانانهواللهمنرسولأنهعلىإلايدعوهميكنلمولعلمهم

الذيالأبلكن،نفسيمنأتكلم"لم:21:94فييوحنافيقولهإلىانظر،وعبادته

أتكلم"وبماذا،أقولماذاوصيةأعطانيهو،أرسلني

ليرواالناسأمامنوركمفليضيء"هكذا:3:61ممىفيللتلاميذيقولونجده

."السماواتفيالذيأباكمويمجدواالحسنةأعمالكم
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للذينخيراتيهبالسمواتفيالذي"أبوكم:7:11متىإنجيلفيلهمويقول

يدخل!ربيا:لييقولمنكل"ما:الاصحاحنفسمن12الفهمقرةفي!لقول"!ألونه

.النصوصمنوغيرها"السمواتفيالذيأبيبمشيئةيعملمنبل،السمواتملكوتفي

عليهواشتدالزيتونجبلالىوتلامذتهوصلبعدماالمسيح"أن22:43فيلوقا6-ذكر

."!يقويهال!قايمنقلآكصلهطقزنازلةدمكقطراتيتصبهبصارعرقهأنحتىوالضيقا!زن

:نسألونحن

ليقويه؟السماءمنملاكإلىاللههمعالمتحداللهابنيحتاجكيف

!!؟اللهمنأقوىالملكهذافهل؟لاهوتيةطبيعةللمسيحانأليس

أين؟خالقهالمخلوقيقويف!صيفخالقوالمسيحمخلوقالملاكأنالمعلومومن

يكتمبأنمنبدلأاللاهوتيةطبيعتهيظهرأنبهالاولىكانا!أ!؟المسيحلاهوتكان

الجبناء؟!!بمظهرويظهروالخوفالضيقعليه!لشتدويحزن

إلىيحتاجاللهرسلكمنرسولهوالمسيحوأنأقنوميةولاألوهيةلي!الأهمرانأم

الله؟منالمددوالمعونة

أرغافةبخمسةالجياعمنالآلاثإشباعمعجزغعن41:51فيمتى7-يحدثنا

ائخض!ةالأزيخقةآخذثتم.ائعثئبغقىاو!يختآنائخفوغ"ؤآقز:فيقولوسمكتين

قاقؤرعويلتلآمجيد،آغطاقاؤ،الأزيختةؤكتتزؤتازكالتقاء،إتىتطزةؤزقغ،ؤال!ضكتينن

ؤشيعوا".ائخميع.قآكلائحموعغتى

الكريم:القارىءأيها

ويحق،يباركأنوقبلبالمعجزةيقومأن!!بقالسماءنحونظرهبرفعالمسيحقاملاقد

نتسائل:أنلنا

نأآآ!؟بهمتحدأالآبكانإذاويطلبيتجهولمنالسماء؟إلى3نظرالمسيحرفعلماذا

؟المعجزةتحقيقعلىالقوةليمنحهالأرضوالسمواتخالقيدعوكانأنهوكيواضحةالمسألة
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الأتي:عنه11:14يوحنابإنجيلوردفإنهلعازر،أحياحينماالفعلهذامنهتكرروقد

صر،هص5ص"ءصصصصص5ص"*صصص
ألكغيفتؤقديي،شمغتلأنكأشكزذ،الاب"ايقا:ؤقالال!ئقاءإلىعييهت!وع"وزفع

".أزشفتنيآئتآنكي!ؤمنواخؤييائؤاي!ائخفعلأخليقذاقفتؤليهمي.ييتئمعدؤمأ

يأتيهالافعلهذالأنللألوهيةمنافيفعلهوالسماءنحونظرهرفعبأنالمسيحقيامان

صورةالمسيحكونمعيتفقلاوهذا،اللهمحنالسماوفيالإهـعداديطلبعندماعادةالإنسان

يعتاقد.كمافيهحالالآبوأنالله

أنكليؤمنواحوليالواقفالجمعلأجل:المسيحقولإلىالكريمالاقارئءأيهاتآمل

كانتوقداللهرسولالمسيحأنالجميعيعلمأنهيالمعجزةهذهعملمنفالهدف.أرسلتني

فقط.بالرسالةلهايشهدوأنحهموالمسيحطلبهماكلوأنالمعجزةحعذهتنتظرحولهالجموع

دلك"ؤأقا:قالالساعةموعدعنسئلبعدماالمسيحأن13:32مرقررفيجاء-8

الآب".إلآ،الابنؤلآالتقايييالدينائقلآيمكةلآأخد،تغرففقاقلآال!اغةؤتفذائتؤئم

:نسألونحن

ينفيفكيفالمسيحيونيعتقدحسبماالثالوثمنالثانيالاقنومهوالابنكانإذا

!؟فقطللأبويثبتهالساعةبموعدالعلمنفمهعنالابن

العلمواثبتهمطلقأالابنعنجاءالنفيلأنناسوتهجهةمنكعذاانياقالأنيصحولا

فقط.للأبعدبالمو

الروحألوهيةنبطا3علىدليلعوفقطللأبالساعةبموعدالعلمتخصيصوان

المزعومة.الاقانيمبينمساواةلاوأن.القدس

مفتوحةالسماءس!رونآلانمنلكمأقول"الحق:1:15يوحنافيالمسيح-قال9

."الانسانابنعلىنازلينصاعديناللهوملائكة
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الالهيةبالأوامرالسماءعنعليهتنزلسوفاللهملائكةبأنيصرحالمسيحكانإذا

!!؟معهوالمتحدبالمسيححلالذيالملائكةخالقالالهاذنهوفأينوقأييده

الإنجي!!فيوردفاقد،مزة83حواليالجديدالعهدفي"الإنسان"ابنلقتوردوقد

لوقاللقديسالإنجيلوفي،!زة13مرقسرللقديسالإنجيكوفي،مرة30متىللاقديس

الرسك،أعمالسفرفيفقعطواحدةومرة،مرة12يوحناللقصديسالإنجيلوفيمزة،23

التيالمزاتأغلبأنملاحظةمع."إنسانابن"شهعبارةتحتالرؤياسفرفيومزتين

أخرىمزةيذكرولا.احدةولمواقفتكرارهيالأوليالثلاثةالأناجيلفيالققبفيهاذيمز

فهوالنجار،يوسفوابنمريمبنالمسيحب!ريةعلىتأكيدوهيالجديد.العهدبقتةفي

فيالمصطلعهذاعلىيونغفرانسيسالبروفيسوريعلق.اللهابنهمنهأكثرالإنسانابن

يأفيولايقرنها--اللهالشخصيةكحذهيسميلا"فبولصقائلاالرسولبولسرسائل

فوقاللهوكيلبالتأكيدإنها،اللهأعمالتقوم-الشخصية-أيأنهاصحيح.باللهمكان

عنيتخلىأن-يسوع-أيعليهالنهايةفيولكن.اللهمنبمبادهةيفعلالطبيعيالمستوى

لي!سابقا،موجودةال!خصيةوهذهالواحد.الكلهواللهليبقىاللعمنحهاالتيالسلطة

يعبهـعنهالاللهوبنوتهالسماء،!نإنسانأنهأسالسعلىبل،الهيكائنمنكنوعببساطة

عخدماا+طفىولولائهجهةمنإلهيينواختيارلخلقكنتيجةولكن،الهيةطبيعيةبصيغة

.(52صفحة1985)يونغ،تماما"همطبقااللهبعمليقوم

سنةثلاثيننحولهكانيسوعابتدأ"ولما:نصهما3:23فيلوقا-كتب01

يطرحالذيوالسؤال"سنةثلاثينعمرهكاندعوتهبدألمالوقايذكركماالمسيحإن

العالمينربالإلهيفعلكانفماذاالمتجسدالعالمينربهوالمسيحكانإذاأنههونافسه

!؟القدسشوارعفييتم!ىكانهل!؟سنةتينالثا3وطوالطالفترةتلكقبل
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منعهيوحناولكن،منهليعتمديوحشاإلى،الأردنإلىالجليلكنيسوخجاءحينئذ

لأنحهالآناسمحلهوقاليسوعفأجابإلي؟تأتيوأنتمنكأعتمدأنمحتاجأناقائلأ:

الماء،منللوقتصعديسوعاعتمدفلما.لهسمححينئذبز،كلنكملأنبنايليقاذ!!ه

لنوصوتعليهوآتياحمامةمثلنازلااللهروحفرأىلهانفصحتقدالسماواتوإذا

.سررتبهالذيالحيبابنيهوهذاقائلاالسماوات

-كماالدنيالعالمونزلتجسدالذينانسهاللههوالمسيحكانلوأنهالبديهيكن

باعتبارهلهملازماالقدشروحولكان،ولادتهمنذمبتدئةرسالتهلكانت-يدعون

وأبالوحيعليهينزل!نإلىاحتاجولما،-يدعون-كمايتجزآلاالذيهوتالا3جزء

هبوطوابتداءعليهالقدسروحبهبوطبعئتهلابتداءأصلاهمعخىأيهناكيكنولم،الرسالة

يدعلىواعمدالعمرمنالثلاثينبلغعندماوالرسائلبالوحينازلينصاعدينةكئ،املا

للمسيح،النبويةالبعثةبدءكيفيةتبينالتيالأخرىالضعوالنصوصرفهذا!النبييوحنا

بلالمتجسداللهليسوأنهألوهيتهوعدمالمحضةالمسيحبثمريةعلىدليلوأوضحلأكبر

وحب.والرسلالأنبياءكسائراللهمنبرسالةمبعوثونبتيرسولمعبد

عليهالقدسروحبنزولالمسيحبعثةبدءعن3:12فيلوقاذكره!اإليولنستمع

عليهونزلالسماءانفتحتيصليكانوإذأيضايسوخاعتمدبع!لاجميعاعتمد"ولما

الحبيبابنيأنتقائلا:السماءمنصوتوكانحمامةمثلجسميةبهيشةالتمدسالرضح

منيسوعورجع...هعمرمنالثلاتيننحوفيرسالتهبدءعنديسوعوكان.سررتبك

"الاقدسالروحمنهممتلئهووالأردن

التثليث؟ونفيالمسيحهيةألونفيعلىدليلأوضحالنصححذاأليس:نتساءلونحن

عليه!ليهبطالقدسلروحاحتاجلماهمتجسداإلهاالمسيحكانلوفأولأ:

لأن،القدشروحمعوأزلادائمامتحداالمسيحلكانحقاالتثليثكانلوثانيا!:

كحما!ة!عليهيهبطأناحتاجفماواحدالثلاثة
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منانهمع،الحبيبابفيهذاقائلأ:بعثفوابتداءالمسيحاعتمادعنداللهيناديوكيف

صاناته.إحدىعنهتنفصلأنيمكنلااللهولأنالبدايةمنبهمتحداللاهوتأنالمفروض

عنماقصلالاقدسفالروحواحدالثلاثةأنيبطلولوقامتىكتبهماأليسثالثآ:

الماء!كنصاعدوالابنوالارضالسماءبيننازلوهواذات

لها؟!وجودلاالاقانيمبينالوحدهأنعلىدليلأهذاأليمس

مماآخرونشاركهأملوقاكتبكماالاقدسالروحمنألعتلأالذيوحدهالمسيحهك

الخصوصية؟همعهتنقض

للآتي:طبقآونفيوهمالقدسالروحمنامتلأواآخرونهناك:الجواب

رجا3استفانوس"فاختاروا:نصهثمااستفانوسعند:6الرسلأعمالبسفرورد

"القدسوالروحالايمانمنلسملوءأ

منيمتلىءأمهبطنن!و":نصهماالمعمدانيوحناعن1:51لوقاإنجيلفيوورد

"العدشالروس!

فيلوقاذكرهلماطبقأالقدلسالروحمنالمعمدانحنايووالدزكرياامتلأوكذلك

لذكرهم.المقاميسعلامماغيرهموالمامنالأصحاح

المقدسةالمديضةإلىالمسيحأخذبعدمحاال!يطانأن"4:6كعتىإنجيلفيجاء-21

قدلأنهأسافلإليننكسكفاطرحاللهابنكنتإن:لهقالالهيكلسطححاشةعلىوأوقفه

"يخخير!قذقكتضدتملآيكئيآيدييهئمغقىقتخجلوتك،يك!لآيكتهيؤمجي:كتب

اللهأنالقديمالعهدفيعنهكتبقدبأنهللشيطانالمسيحكمناقرارالنصهذافي

والتسعين.الواحدبالمزمورثابتكحذاانونجدويحانظونهليحملونهبهما،ئكتهيوصي

هو:الآنوالسؤال

اللهيوصيفكيففيهوحالمعهمتحدالآتوأنالعالمينربهوالمسيحكانإذا

يحفظونه.لكيبهملائكف
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؟إ!لهوحمايةحنمظأتكون!صلائكةإليبحاجةالجسدفيظهرالذيالعالمينربفهل

الشيطانمنيجربيومأاربعينتمالصيحأن":1:21مرقسإنجيلفي-جاء13

ؤالتتيطانتؤمأأزتيينييقاققضى،ائترتهإتىتئوغالروحاقتادائخاليي!ؤ:النصيقول

.((تخدمهؤقلآئكةائوحوشيىتينؤكان.يخزبه

وأيعقكفهلالمسيحيونيعتقدحسبماالعالمينربهوالمسيحكان:إذاناقولونحن

!!يومأ؟اربعينطوالالعالمينربعلىتسلطالرجيمال!يطانأنيتصور

الشيطانيإنالمسيحوناسوتلاهوتفييعتقدونحسبماالمسيحيونيقولوقد

كإله.يجربهولمكإنسانجربه

"قتقذتم:الخصيقول!،كإلهجربهال!يطانأنيثبت4:3متىفيالواردالنصانفنقول

يقلولمخئنر!إتىتتخؤذ!أائجخازةيهد؟ققل،اللهابنكئت"إنتا:ؤقاذائمخزبإتيه

!"الانسانابنكنتانله

يخاطبهلمونصفهلخاطبفضطالمسيحناسوتيقصدكانإبليسإنلوأيضأونقول

جازوإذا،عنهينفكلاباللاححوتمرتبطهوالناسوتأن.كمامتىروايةفيجاءكماكله

بشريا.بعفآحيانهفيالمسيحصارانفكاكه

جميعأراهوجدأ،عالجبكقمةإلىالمسيحأخذإبليس"ان4:8فيمتىكتبوقد

!"ليوسجدتجثوتإنكلهاهذهأعطيك:لهوقال،العالمممالك

:نسألونحن

!؟.تاللاهوروحفيهمنلهيخضعوأنلهيسجدأنفيإبليسيطمعكيف

شيمنويثبمسمايطمعفكيف،الملكوجودمعويثبتيبقىلاالشيطانأنالعجبومن

الله؟صورةوأنهربوبيتهيعتقد

إبليستجربةحولالأولىالفقرةمنابتداءالأولالاصحاحفيمتىكتب-ثقد41
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المدينةإليياتودهفتارة.لهينقادشاءحيثإليالمسيحيقودكانإبليسأن!لمحسيى

كيفنسألونحن..جدأ.عالجبلإلييأخذهوتارةالهيك!!جناحعلىويوقفهالمقدسة

هذاوكانالمسيحجسدفيكانالعالمينربأنيقولأنالكلامهذابعدلعاقل!ن

الز!يسيينأن3:6فيوهـمرقر12:41فيمتى-كتب51!؟ابليسمعحالهبهذهابحسد

فييوحناوكتب...مكانهمنانصرفيسوععلمفلما،يقتلوهلكيالمسيحعلىشثاوروا

بينهميتجولالمسحيعدلماليوذلكفمنالمسيحقتلترروالمااليهودأن:11:53

أضايم.اسمهامدينةإلىذهببلجهارأ،

كانالمسيحانصرافأنالنمينهذينخلاكمنالكريمالاقارىءأيهاعليكيخافىولا

ويعقليتصورفكيف،المسيحجسدفيكانالمسيحمناعتقادحسبالربوأناليهود،منهربأ

!!همنهمهربأمدينةإلىمدينةمناليهوديتجتالجسدحطاوكانجسدفيكانالعالمينسبأن

أحوالههذهكانتإلهاويعبدالصورةبهذهالعالمينربيصورأنلعاقليمكنكيف

الجسد؟!هذامه

بوهوضوجههفيوبصاتواالمسيحعذبوااليهودأن:26:67فيمتى-كتب61

لوقاإنجي!وليوجاء"لكمهمنومنهم،ولطموهيسوعوجهفي"فبصقوا:كضبمانصروهذا

ويسألونه:وجههويغطونويضربونهبهيست!سئوذيسوخيحرسونالذينوأخذ:22:63في

الثشائم.منكشيرأذلكعلىوزادوا!تنبأ؟ضربكمن

الكريم:القارىءأيهاالنصوصهذءخلالمننجدإننا

ألمشريماوليت،لثأنهوتحقيرألهإهانةبيايلعبونلعبةالمسيحاتخذوااليهودأن

عنه؟يدافع،ومروءةشهامةذاهومنالمسيحن!زفييكن

كثيرأسوشفى،بهآمنوابأنهمالاناجيلعنهمحكتالذينالألوفهؤلاءكانأين

أورشليم،دخولهحين،لملاقاتهجتضالتيالغفيرةالجموعتلكأين،المزمنةأمراضهم

معأ!والأتانالجحشراكبوهو
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هر!كلووضربوهوجههفيفبصاقواالمسيحعذبوااليهودأنالاناجيكحكتهماانثم

ملائكتيوصياللهأنمنالمسيححق"في4:3فيمتىذكرهلمامناقضأمرهووجلدوه

يخخير"قذقةتضدتملآيكئيأيديهمعلىفيحملونهبه

:المقامهذافيونسأل

قبلمنيساقالجسدهذا؟بشريجسدفي!لحلعليائهثمنالعالمينربينزلهل

كلواستئمزاءوبصقوجلدضربمنوالمحقيرالاهانةأنواعأشدويلاقيليحاكماليهود

!؟المسيحيونن!ؤيحسبماالجسدهذافيالملكمالكالعالمينوربهذا

حاله.هذهتكونأنالمطلقالكماللهومنوالارضالسمواتبخالقيليقهل

خيراتيهبالسمواتفيالذي"أبوكم:المسيحقول7:11ى!مهإنجيلفي-جاء17

يسألونه"للذين

لي:ياقولمنكلما:الاصحاحنفس!مننير!علاوالحاديةالئقرةفيالمسيحويقول

"السمواتفيالذيأبيبمشئةيعملسبل،السمواتملكوتفييدخل!رب"يا

هوالسمواتفيالذيأبيبمشيئةيعملن!":متىإنجيلمند:12فيأيضأويقول

."وأميوأختيأخي

قضاتاليمضغانلذ"طوتىلب!سلهمر:المسيحقول61:17متىإنجيلفيأيضأوجاء

."ال!خاؤالمحتلهياللإيأبيتل،ؤدمتخمقذالذآغقن

الذيآنافإننيلكطوبىلهيقللمفإنهلسمعانالمسيحكلامفيالاقارىعزيزيتأمل

هوالسمواتفيالذقيأبيلهقال!انماهذالكأعلنهوالمتجسدالآبأوهذالكأعلنت

!هذالكأعلن

الذيوالسؤال،السمواتفيموجودالأببأنوتكرارأمرارأالمسيحصرحلقد

هو:للمسيحيننوجهه
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متجسدالأبأنتدعونأنكممعالسماءفيموجودالآببأنالمسيحيصرحكيف

معه؟ومتحدفيه

!السماءفيإليهييرأنلأمتغالآتهذاصورةوهومعهمتحدالأبكانفلو

.السمواتفيئآخرإلهإلىيشيرأنلامتنع،الإلههوالمسيحكانلوآضوبمعنى

بينماالوحدةيمخعهذاانلكمنقول،الأباقنومإلىثيرالابناقفومأنقلتموإذا

..واستقلالهاانفصالهاويؤكدالمزعوثعةالاقانيم

أصعدإنيلهم"قولي:المجدليةلمريمقالالمسحأن2:17.فييوحنا-كتب18

وإلهكم"وإلهيوأبيكمأبيإلى

ى!!تياحوفمن،فيههمتجسدالآبوأنالأرضعلىاللهصورةهوالمسيحكانإذا

!؟المسيحإليهيصعدسوفالذيالإلههذا

هذءبينالوحدةإلممناعفثبتالأبأقخومإلىيصعدسوفالابناقنومأنقلتمإذا

هووهذاالسماءفي!الهالأرضعلىإلهوأنهبينهاالإنفصالوثبتالمزعومةالأقانيم

عينه.بأمكر!لا

."منيأعظم"أبي:41:28يوحناإنجيلفيالمسيحقالوقد

لذاتواحدوجوهرواحدشيءوححماالابنمنآعظمالأبيكونكيفنتعجبوإننا

النيقاوي؟!ةنا!ألاقانونفيالمسيحيونبهيؤمنماحسبواحدةوقدرةواحدة

.الآبوبينبينهالابننرقلماالآبمعواحدجوهرهوالابنكانفلو

تيتم"ؤجمنذقا:نصهما51:28لكورنشوسالأولىالرسالةفيبول!كتب-91

اللةيكونيكئيشيئء،كلتهأخضغيقلإيستتخضعتفتهالابنتإن،يلابنيثيئءكلإخضاغ

."؟يئشكلييشيئءكلهؤ

الأدلةأوضحمنذاتهبحدوهذا،للهالنهايةفيسيخفعالمسيحأنبولسبينلقد
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توو!الابنقإن:قولهفيأنكمالأحد،يخفحعلاالإلهلأنالمسيحألوهيةعدمعلى

م!زامفادلأنالمسيحألوهيةعدمعلىأخرىدلالةشئيءكلتهآخضغيقديشتخضع

يكزلمالمسيحأنيعنيمماشيء،كلللمسيحأخضعقدكانالذيهوتعالىاللهأنالنص

!!إلها؟يكونهذاهـشلفهلالأشياء.يسضهـويخضعأن،اللهعنو!ستقلابذاته،يستطع

:أخرىجهةومن

الوحدةفأينله،المخضوعغيرهوالخاضعأنشكلاالتثليثلأصحابنقول

!؟للأبالابنيخضععخدماالاقانيمبينوالمساواة

واحدلجوهرواحدإلهوالابنالابأنتدعونانكممعللأبالابنيخضعكيفثم

انكمأمواحدشيءوهماالابعينهووالابنالابنعينهوالابوانواحدهوقدرة

النهاية؟فيلهسيخضعالهلكفيشريكأللهوانالآلهةبتعددتؤمنون

لأتباعه:قالالمسيحان23:9متىإنجيلفي2-جاء0

تدعواولا،السمواتفيالذيواحدأباكملأنالأرضعلىأبألكمتدعوا"ولا

."المسيحواحدمعلمكملأن،معلمين

فقول،كذلكوهنا،بالاباللهعنيعبرماكثيرا،الإنجيللغةفيأنهالمعروفمن

يعنىالسماواتفيالذياحدوأباكملأنالأرضعلىأبالكمتدعوالا:لأتباعهعيسى

ممنأحدكلألوهيةنفيفيصريحوهذا،السماواتكأالذيوحدهاللهإلاإلهلكمرم!يل

سمى.لقدالأرضعلىلكونهكذلكالمسيحالنفيهذافيويدخك،الأرضعلىعو

واحد.السماءفيإلههمأنوشهد،لثمالأرضفيمعلمأنفسهالمسيح

نصه:ما4-1111و!رقس19-12:18فيمتى2-كتب1

منتينةشجرفنظر.جاععنيابيتمنخرجوالماالغدفيو...رشليمأويسوعفدخل

يكنلملأنهورقا.إلاشيئايجدلمإليهاجا"فلماشيئافيهايجدلعلهوجاءورقعليهابعيد

الأبد!.إلىبعدثمرامنكأحديأكللالها:وقاليسوعفأجاب.الخينوقت
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فيأنهايعلمولميدرلمبعد،صالشجرةرأىلماالمسيحأنيبينالنصهذاان

لمالكنباتجاهها،ذهبلذلك،همثمرةتكونأنوهلةلأضلتوقعبل،مثمرةغيرالواقع

ولعضها!.عليهاغضبذلكفعندةهمثصغيرأنهالهظهرمنهااقترب

لأ:فأوالمسيحيسوعلاوهوتنفيعلىواضحةدلائكعدةسنجدالاقصةهذهفيو

عل!يخفىلااللهلأنالمحضةبشريتهيؤكدالثمرمنال!جرةبخلوالبدايةمنذعلمهعدم

السماء.فيولاالأرضفيشيء

حياته.علىللإبقاءللغذاءمحفيحتاجبشرأنهعلىآخرتأكيدجاعكونه:وثانيأ

ذلكإمدادعلىقادرالا!وتهيكنأفلمقلنا،ناسوتهبحسبجاعبأنهقالوافإن

!!عفهتنفكلاوحاضرةلهدائمةطبيعةاللاهوتأنتدعونأنكمخاصة!الجسد؟الناسوتأي

عوضالكانإلهاكانولوجائعا!وبقيلعخهامثمرةغيرالشجرةوجدلماأنهوثالثأ:

لااللهلأنالفور،علىثمرهاتخرجأنتكوينياأمرايأمرهاجائعا،ويبقىيلعنهاأنعن

.فيكونكنللشيءياقولبلشيءيعجزه

.شقيقانقاغهلهيالتميكليلهيتتضممىت!مولح"كان:نصهما1:23.فييوحنا22-كتب

خثتأ،ائضييخآلصكنت!!؟يكة!يخائيرينئئقيتامتى"خقى:تهقالواؤائيهو؟خؤتهقتخضغ

آغملهاالييؤالأغغال.تضذقونلآؤليه!ص،تكئمقفت":ت!ولحتجاتهئمقة."ضزاخةتتاققل

."ييت!قدجمتي،أييياشيم

لمفانهمضتراخةتتاققلخقأ،ائقيميخأئمتكئت"إن:للمسيحاليهودقوللنتأمل

اليهودعندف3اختاولا،ذلكدعواهمنيعلموالملأنهم،اللهابنأواللهكنتإن:لهيقولوا

."!إلهبإنسانليس،مرسلنبيانسانهوانتظورهالذيأن

يسأله:منللمسيحأرسلعندماللمسيحالمعمدانيوحناسؤالفيتأملخااذا!-23

يدلالمعمدانيوحنامنالسؤالهذاأنسنجد،11:2متىآخرننتظرأمالآتيهوأنتأ

فيواحدنصيوجدولا،التوراةبهبشرتالذيالمسيحوهومرسلنبيالمسيحانعلى

.الارضإليبنفسهسيأتياللهأنيقولالقوراة
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منالمسيحيينإدعاءتمامآيسقطواضحأنصأ1:31.يوحناإنجيلفيجاء2-لاقد4

منالثلاثينالفاقرةفيلليهودالمسيحقالعندماوذلكالمسيحجسدفيحلالعالمينربأن

،بالحجارةلرجمهوسارعواالقولهذااليهودعليهأنكرؤاجد!ؤالآبالعاشرآناالاصحاح

نألهموبينألوهيتهتاقتضيلاالعبارةهذهبأنالانهمفيخطأهموجهالمسيحفعرفهم

آلهه!كلهميكونواأنمنهملزم!الاحتميتمتهعلىوليسرالمجازسبيلعلىاللفظاستعمال

لهمقالأنبعدواليهودالمسيحبينالمحاورةنصفيالكريمالاقارىءأيهاكصيتأمل

لآآغضاآزئتكئم":تسمولحتهئمققاذ.يتزجموةجخازةأيضأائتهود،فتخاول:واحدلآبواأنا"

ليس:قائلببناليهودفأجابه"؟تزحموتييمئقاغقليأكقبت!يق،أييمجئدمنةكأضايخة

نشمكتجعلإنسانأنتوإذالتجدينهـ،لأجلولكننرجمكالحسنةالاعمالأجلمن

المتميريغةكاتيتماقإدا؟آيقةإتكئمقفتآنا:شيريغيكئميميهـت!صتوبأ"آليشت!و4:تهئمققاذإلهأ

لقنتقولونققليحثتضأنيفيهنلآؤائيهسابآيهةاللهكيخةإتيهثمترتتالدينأولئكتذعو

"؟اللهابنآنا:قفتلاصثيتخذلهت،أئت:ائغاتيمإتىؤتغئهالآبقذشه

قولمنخطأفهموااليهودأنالمحاورةهذهمعنىأنالقارىءعزيزقيشكلا

فرد،ويرجموه،همنهينتقمواأنلذلكفأرادواالالوهيةيدعيإنهواحدوالآبأنا:المسيح

قديمأآسافلأن،ألوهيتهتستدعيلاالعبارةهذهبأنفهمهموسوء،خطأحعمالمسيحعليهم

السادسةالفقرةوالثمانينالمانيمورالضفيالثابتباقوله،آلههأنهمالاقضاةعلىأطلق

ححؤلاءتأليهالعبارةححذهمنأحديفهمولم"كلكمالعليوبنو،آلههإنكم:قلتأنا":0826

يأمرواأنسلطانأأعطواأنهمعليهمآلههلفظقلإطا3المسوغالمعنىولكن،القضاة

الله.باسمويقضواولتحكموا

عنيعبرأنللمسيحساغلليهود،المسيحشرحهالذيالسه!!المنطقهذاوبموجب

الله.كلمةإليهمصاشتالذينالقضاةأولفكعنآسافبهعبرمابمثلنشسه

فهمهحسبمالاهوتأالقضاةفيأنأو،المسيحفيأنالتعبيرينمنكلولاياقضي

خطأ.اليهود
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إرادةمنتخيلوهلماقاطعأجوابأالتمثيلمنلهمالمسيحضربهمايكنلمولوهذا

ط!ـهإلىبهاالجهلالمفضيالمعتقداتفيوغثمأمنهمغالطةذلكلكان،اللنهمظظاهر

العالمينربهوالمسيحكانفإن،الحقإليالهادينالمرلملينبالانبياءيليقلاوهذا،ا!له

بعبادخأمرهمقدفيكون،المثللهمبهبضذلكاعتقادعنصرفهموقديعبد،أنيجبا!ذي

منوضلالةغشأذلكفيكونيعبد،الذيالالهعوأنهوالتاتدير،عبادتهعنوصرفهم،غيره

أطلقوقد.كحذاالالوكثيةفيهيدعىممنفضلأوالمرسلينبالانبياءيليقلاوهذالهمالمسيح

للآتي:طبهقأحهموتيةلاطبيعةفيهمأنأحديقلولمكثيرينعلىاللهلافظالمقدسالكتاب

"ؤتئمالنصيقول:الملكعلىاللهلفظاطلاق13:12،22القضاةسفرفيورد-أ

ققاذ.الزتقلا!لأنهضنوحمجنذئدأذزك.ؤزؤتجيهيقضوختايتةالرتقلائرتتخل

."اللهزأي!الاتتاقذموتأنموتلإمزآيهقنوح

الملك.كانوامراتهلم!نوحتراءىالذيأنوواضح

لم:وإنالنصيقول:التكلاضيعلىاللهلفظاطلاق22:8الخروجسفرفيورد-ب

صاحبهملكإلىيدهيمدهل،ليحكماللهإلىالبيتصاحبيقدمالسارقجديو

القاضي.إلى:أي،اللهإلى:ثقوله

يقول.القاضيعلىاللهلفظاطلاق22:9الخروجس!سفيجاءأيضأوكذلك-ت

عا،دثحفاتوأوثوبأوأوشاةحمارأوثورجهةمنجنائيةدعوىكلشيالنص

صاحبهيعوضبذنبهاللهيحكمفالذيدعواها،اللهإلىتقدمححو،حذاإن:ياتال

الله.نائبالاقاضيإلى:أفي،اللهإلىفقولهباثنين

:82:1المزمورفيوردفقدالقاضيعلىإلهلفظالمقدسالكتاباطلقكما-د

ياقضي".الآلههسطوفي،اللهمجمعفيقائم"الله

1:138المز!ورفيوردفقدالأشرافعلىالآلههلفظالمقدسالكتابوأطلق-ج

لك"أعزفالآلههقدام،قلبيكلمنأحمدك:النبيداودقول"

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الرب"قال:النصياقول7:1الخروجسافرفيكموسىالانبياءعلىوأطلقه-ح

."نبيكيكونأخوكوهارونلانرعونإلهآجعلتكأناانظر:لموسى

علىبناءللزمفيهحكاللاهوتأنيقتضيالمخلوقعلىإلهأواللهكلمةإطلاقكانلو

أحد.بهيئللموهذا،آلههيكونونوالاشرافوالقاضيالملكيكونأنالساباقةالنصوص

نأإليوبالنظراللهكلمةعليهمأطلؤاللهعننوابأوالاقضاةالملائكةلكونرظن!لابولكن

همجازأ.اللهلفظعليهمأطلق،اللهبهمايوصفاللتينوالقوةالمجدصفةفيهمالأشرافأولئك

إنماواحدوالآبأنا:المسيحقولمنفهمهالواجباننقولذكرناهقدماكلوبعد

واحد،أرسلنيومنأنا:الرجلرسوليقولكما،اللهلأمرقبولكمكحولأمريقبولكمأنيريد

بهأرسله!حاعنهويؤدي،كصتمامهيؤديهفيمايقوملأنهواحد،وكلنيومنأنا:الوكيلويقول

بذلكيريدالآبرأىفقدرآنيمن:المسيحقولوكذلكبحقوقهلهيطالبو،بحجتهويتكلم

جائتالذيالسياقيقتضيهماوهذاأبيأفعالرأىفقدأظهرهاالتيالأفعالهذهرأىمنأن

للآتي:طبقأاللهرؤيةإمكانعدمعلىاتفقتالجديدالعهدأسفارلأنالفقراتهذهبه

قط"أحديرهلم"الله1:18يوحناإنجيكفيورد+

تسمعوالملييشهدأرسلنيالذيننسسه"والآب:37:يوحناهإنجيلفيوردما+

عئته"ولاأبصرتمقطصوته

."فطأحدينظرهلم"الله:4:12الأولىيوحنارسالةفيئوردما+

أحديرهلم"الذي:اللهعن6:16تيموثاوسإليالاولى!سالتهفيبولسويقول+

."يراهأنيقدرولا

يرىالذيانالآبرأئفقدرآنيالذيالمسيحقولمعنىثليصذلكتقررفإذا

مجازإلىالمصيرمنبدفا،.المحالمنالسابقةللأدلةطاقأذلكلأناللهيرىالمسيح

.الأخرىالمماثلةالإنجييةالنصوصعليهوتساعدالعقليقبلههمنطاقي
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ياقصدأندون،عديدةمراتجاءالتعبيرهذامثلأننجدللأناجيلب!طةوبمراجعة

المفعولين.بينحقيقيةوعينيةتطابقأيم!طعاول

اثنيناثنينأرسلهمالذينالسبحينلتلاميذهالمسيحيقول01/16لوقاإنجيلفيمثلأ

يرذليرذلنيوالذييرذلنييرذلكموالذييسمعنيهمنكميسمعالذيللتبشير:البلادإلى

يسمعني،يسمعكممن:باقولهيسضدلعاقلعنفضلاأحمقحتىيوجدولا،أرسلنيالذي

ذاته!المسيحأنهمأوبالملاهميذحاذالمسيحأنعلى

ياقبلنيياقبلكم"همن:لتلاميذهقالالمسيحأن1/04.متىإنجيلفيجاءوكذلك

فيالمسيحقولمن"9/48لوقاإنجيلفيجاءماوهمثله"أرسلنيالذيياقبليت!بلنيوكمن

أرسلني"الذييقبلقبلنيومنيقبلنيباسميالصغيرالولدهذاقبلمن:الصغيرالولدحق

ننسهعنممثلاآومبعوثاأورسولاأرسلإذاماشخصاأنوهوواضحالمجازهذاووجه

أيضا.المريحولللشخمرمعاملةالحتميتمةفييعتبرالرسولهذابهلخ!اغئمافكل

الذيالمكانعنكانالكلامأنسنرى،فيهجاءتوللنمالذيللعبارةعدناوإذا

فأجابه،اللهإلىالطريقعنتوماسؤالثم،ربهإلىذاهبوأفالمسيحإليهسيذهب

والوصولالسيرطريقهيتعاليمهووأقوالهوأفعالهحياتهأنأي،الطريقححوأنهالمسيح

شيليبسيطلبثم،للهلهمطريقاورسولهمنبيهميكونقومفكلفيهشكلاوهذا،اللهإلى

رؤيةتريدزلتومامعكمأناالمدةهذهكلمتعجبا.لهفيقول،اللهيريهأنالمسيحمن

أخلاقهوومعجزاتهالمسيحرأىفمن،يرىحتىجسماليحهمرتعالىاللهأنومعلوم،الله

همعحوية.رويافالرؤيااللهرأىفكأنه،تجلأعظموتعالىتباركاللهفيهاتجلىالتيوتعاليمه

ن!لؤزقئتماإذمئتتما!ؤقا:كقولهكثيرأ،القرآنفيأيضا،المجازهذانحووجاء

!وقاللهيذاللةئتايغونإتخائتايغوتذالدينلاإن:قولهأو(17:)ا!نافاك(زقىاللة

.(80)1!اء.(اللةآظاغققذالزشولئطج!قن:قولهأو(01انخح.)ا!هوآئديهئم

فيواحدجميعأ"لأنكم.قوله3:28طية3غاأهلإليبولسرسالةفيوردولقد

يسوخ".المسيح
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وسائروالقوةالجوهرفيمتحدونغلاطيةأهاليأنالاتولهذايعني!!هنسألونحن

والعقل.للافهمالاضبهووهذامتابعتهشرفوفيبالمسيحالايماذفيمتحدونأنهمأو،الصافات

أيها:"لتلاميذهصلاتهفيللمسيحالمشوبالقول17:11يوحنابإنجيلوردلقد

يخهمفهل"نحنكماواحدأليكونوا-اعطيتنيالذياسمكفياحافظهم-الاقدوسالآب

؟الصفاتوسائروالذاتالجوهرفياتحادهوالتلاميذبينالاتحادهذاأن

فيواحدأجميعأيكونواأنالماقصوديكونأنبدلاإذامحالالافهمحذاانلاشك

اللهوبينالمسيحبينالذيالاتحادنظيرواحدةورغباتهمغايتهمتكونثانالخيرحب

يوحناإنجيلفيالواردالمسيحقوليفيدهماوهذاللمؤمنينوالمحبةالخيرإرادةفي

أعطيتنيالذيالمجدأعطيتهمقد"وأنا:والعشرينالثانيةالفاقرةعشرالسابعالاصحاح

واحد".نحنإنناكماواحدأليكونوا

المسيحالوهيشتنكرالأولى2-2-الكنيسش

فياليهودكانوقد.الخلاصهوللناسليمنحالمسيحيسوعجا*تعليمأهملعل

للمعبيرمختلفةألقاباالأوائلالمسيحيوناسضعمللذلكالمخلم،ينتظرونالمسيحمجتمع

التيللبيئةواللاكحوتيةالثقافيةالخلفيةمنمستقةالناصريليسةعالإيمانيةاستجابتهمعن

تصانيفعنيبحثونالأوائلالمسيحيون"كانيونغفرانسيرالبروفيسوريقول.فيهانشأوا

حاخامافيهرأواالبعضرأنوالمهم.بالخلاصالباطنيشعورهمعنتماماتعبرأنيم!نها

وصاحب-شاشيا-اعتبرهالآخروالبعضىمتعصبامتحمسااعتبروهوآخروننبياوالبعض

!ابان.وهكذا..اللهوالبعفابنالمسيحسماهوالبعضالسيددعاهوالبعضر،معجزات

أنهعلىالذاتيةبطريقتهمومجموعاتأفرادلهاستجابالباكرةالكنيسةإطاروفيحياته

عالعهدنصوتطبيقالكنيسةيباءكتاباتكفي.ونجد..وآمالهمحاجاتهمحققالذيالواحد

مايسوعفيوجدوابأنهمشعورهموكان.الأساسمتينالمسيحشخصيةدراسةفيالقديم

صيغاشتتتأخرىوبكلمات،المسيحلشخصيةدراستهمبذلكفبدأت،عنهيبحثونكانوا
http://www.al-maktabeh.com
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به-اللهوعدهمالذيالخلاصفيلهمحدثتالتيبالتجربةشعورهممنالمسيحدراسة

.(48صفحة9851،)يونغ"المسيحيسوعخلالمن-ذلكتفسيركان!ما

اللاهوتيالتاريخيالواقعإلىبالنظرالدقة!نجانبلهايكونقدهذهيونغونظرية

واحدلكلوكانمختلفةعقائدعلىالأولالقرنصابتداءكانواشقد.المؤسسمينللآباء

"واختلاث،يديهعلىأجريتالتيوالعجائبالفريدةوطيعتهللمسيحالخا!منظاره

شخصية-عنالمسيحلطبيعةائلالأوالمسيحيينالآباءدراسات-يعنيالدراساتمواقف

هذهدعمتلقد،الخلاصموضوعفهمطرقباختلافحميمبأسلوبمننعلقالمحسيح

لموسطلحلولصغوابتكرتالمكتوبةالدينيةللآثارمشوهوتأويلناقصبجدكالدراسات

.(55صفحة9851،)يونغ"حلنبدووتركهالتناقفالمستحيلبيانإعادةمنأكثرتفعل

تعبيرحدعلى-الإنجيلفيالحاسمةالنقاطلهترضتالذيللتتحريفكانلاقد

،"المتهلخةواليهوديةالهللينيالفكرتأثيرتحتالخاطئ-"والفهمتورانستومااللاهوتي

كحذاوفي"تورانسيقول.التعاليمفيوالتدقيقالتعابيرشصحإلىالمؤسسمينللآباءدافعا

يتطلبالكنيسةايمانالمتجسد-في-الابنالمسيحليسوعالمركزيالوضعكانالصدد

اللهبينمخوسط!خلوقهمجردأنهأوورباالهاهوكاناذاعماالالسؤعلىبوضوالإجابة

وأ،المسيحويسوعالآباللهوبين،الخليقةواللهبينالافاصلالخطهووأين.والإنسان

.(3صانحة0702،)تورانس"...؟العالمبينوالمتجسداللهابنالمسيحيسوعبين

النهايةفيالإجاباتتعدد،المطروحةللأسثلةأجوبةعنالبحثهمحاولةوص

.-السواحفراستعبيرحد-علىالإنجيلألغازمنلغزإلىلتصحول

السؤالعننيمس!ؤملاالاباءاجاباتبعضالقارئعزيزيلكنعرضرأنوقبل

وهذا،المخالفينكتبهاقدنعتمدهاالتيمصادرناأنأبينأنبدلا،المطروحالجوهري

جهة،منالمصادرهذهمنالمستقاةالمعلو!اتمصداقيةمنيناقصالعلميةالناحيةهمن

كتاباتوأنخصوصا.المنتصرتأليفلأنه،هيو!ثتللالتاريختعرضقدأخرىجهةومن

الهرطقاتعلىب"الحرتسميمابسببأصحابهامعاحراقهاتمقدالمخالفين
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لكن،ميلادية325سنةنيقيةمجمعبعدالرسمياللاهوتيالنظامتكونبعد"والهراطقة

شديد!بحذرولكنالمصادرهذهمعالتعاملسوىآخرخيارلديناى!يل

لطبيعطالمحورالسؤالفيرايهعنميلادية35سنةالسا!ريشمعوناعلن10

العالم"خلقتالتيهي"الملائكةأنكصعلناالمسيحألوهيةفأنكر.واللهالمسيح

.(41صفمحة4186،لكوريدي)الاقدي!

الخمياليةبالطبيعة،هـميا،دية72سخة،شمعونتلميذ،السامريميناندراوسكرز.2

فقط"خياليااستعمالاالبشريةالأفعالاستعم!!المسيحيسوعان"وقالللمسيح

كبشمريالناسبينالمسيححياةأنأي(51صفحة4186ألفونسو،)القديس

الأيوناتخلقهالعالمأناعلنكما.ماديةحقيقيةولي!ووهميةخياليةهيغنما

الفلسفةكبيراتاثرايظهربذلكوهو.والمادةالآلهةبينوسيطةكياناتومي

قبل.!نبيناكماالماديللعالمالمعاديالغنوصيوبالفكرالحديثةطونيةالأفا3

انساناكانيسوعأن"الناسيعلموكان،-ميلادية73سنة،كيريرنتوسالاقدير03

قوةيعنيالمسيحعليهانحدرالأردنفيتعمدلماوأنه،الناسكعامةولدهمحضا

الناسكر!يوصرفته!نبملؤهاللهمنمرسلاروحاذلككانأوحمامةبشكل

1864ألفونسو،)القديس"للخا،صالموساولةيعةاكضرورةيرى"وكان".بها.

.(61صفحة1864،لكوريديمما)القديسأبيونالقديساطقابمثله.(\دصفحة

ب!ريةظهـهـبصورغقدالمسيح"انقالا:،وباسيليديرنينوسساتوالقديسينا40

.(16صافحة1864ألفونسو،)القديساليهود"الهلإبادةجسدغيرمنولكن

الهلقضل،ماديجسدغيرمنهيوليةبشريةصورةفيمتجسدالهالمسيحفكأن

مثله.إلهإلاالإلهيبيدلاإذ.الآبعصىأنبعدالعالمهذاخلقالذياليهود

يتشحوكان،هيوليةفو-ذا"بأنه،المسحطبيعةعنيجيب،باسيليديالثتديس05

وأعطاهالقرويسمعانصورةأخذصلبهاليهودارادولذاالهيئاتمنشاءما
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منظورغيرعادثمباليهود.يسخركانالذييسوعلاسمعانومصلب،صورته

.(17صفحة1864ألفونسو،)القديسالسماء"الىوصعد

منيالالترتيب-حسبالأول-الاقرنالأولالاقجيلقديسيأجوبةبعضشهذه

دحضها".مع"الآرطقاتكتابهفي،اليكوريديمارياللاقديس

يسمونر!كأتباعذاتفرقةكونرقدالسكخدري،كربوكراتالقديس

آنهالمسيحيسوعطبيعةعنيجيبوكان.المعلمينأي"ب"النيوسشي!ين

ناثانيافقطبقوتهعنهمومخميزاالناسككعامةمنهومولودايوسفابن.كان.."

.(91صفحة4186آلفونسو،)القديس"...العالمخلقواالملائكة

خلقهالعالمأنرومافي،كصيلادية141سنةأعلن.يالمصروالتينوسالاقديس

منبجسدأتىوأنهالبتولمريممنالمسيحيسوعتجسدأنكر"كما،الآيونات

.(91صانحة4186ألافونسو،)القديس"!!السماء

هوشيثأنأونوحابنشيثمنولد،السلامعليهالمسيحأنياقولونالشيثيين

.الأرواحتناسخمنكنوعشيث،روحالمسيحتجسدأي"نانسهالمسيح

ليسوعويسجدونحيةأصبحتالتيالحكمةيعبدونالذينالأوفينتيونطائفة.

السحربواسطةثقبكسنبحيةيأتونولائمهمشيوكا!انواأفعىبواسطةالمسيح

الزاعمينالحية!نالمقدسةالخبزاتوتلكشيقبلونهاصهـالمائدةعلىفتنساب

"!الشعبعلىولوزعونهاالأفخاريستيابمنزلةيكسرونهاكانواالمسيحأنها

-صوفيا-الحكمةركزفيالحيةلأن(02صفحة1864،لكوريدي)القديمس

لها.تجسيدالمسيحويسوع،العالمخلقتالتيالأيونة

محصورخالحقيقةانيعتاقدناكانا:كولارباسوسوالقديسمرقسالاقديس.

الألفأيوأوميكاألفاالمسيحيدعونكانالذلك،اليونانيةالهجاءحروففي

.(52صفحة1864)القدي!ألضونسو،والياء.
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للعناصريسجدوكانالمنظور،غيراللهعبادةيرفضكان،برردبكوسالاقديس.

يعترىوكان،والنجوموالكواكبوالقمرالشمس:وهي--الطبيعةالأربعة

.(12صفحة1864،لكوريدي)القديسلها.للصلاة

يعشقهمدكان.القنوعينأياتيينالأنكرفرقة!ؤسس،الكلدانيتاتيانوسالقديس.

...ادنىايونيبواسطةلكنواللهخلقهالعالموأن،وأزليةمخلوقةغيرالمادةأن

الله.ابنيأخذهأنيستحقلاالبشريالجسدأنوزعمالأمواتبعثوأنكر

.(12صافحة4861،ألفونسو!يلقدا)

كانواالذين،الدوشاتينشيعةرأسكاسيانوشيوليوسساويروسالقديسين.

صانحة4186ألفونسو،)القديسخياليا"جسداخذالمسيحيسوعأنيعتاقدون

طبيعته.فيالمسيحتآليهمنقريبمذهيوهو(12

صالحأحدهماالهينأومبدأينبوجود،المسيحببشريةياتول،شسسدونالقصديس.

.(22صنكحة1864،لكوريدي)القديسشرير.والآخر

يسوعأباكانهوالصالحوالإله،شرذونبمبدأييقولكان،مارقيونالثتدير.

بابنيليقلاأنهوقال.بالحقيقةالمسيحتجسدآنكركما.لهالنعمةمانحالمسيح

طبعا.واثيممفسودجسدمعنفسهيقرنوأنالجسداقذاريتخذأنالصالحالله

كانكيباريوسرعهديظهرالذيوأنبالمسيحوعداقدالإلهينأناعتقدكما

.(22صفحة1864،لكورفيدي)الثتدي!.حقيقةغيرمنولكنالصالحالإله

كحوائياجسداأخذالمسيحيسوعاللهابنانويثول،النبواتيرفضركان،كعابيلالقديمر.

.(23صافحة1864ألفونسو،)الاقديمر.العناصرمنكاالىارجعهصعودهوفي

موسىبواسطةالعالميخلصأنأشادقدالله"أناعضاقداذي،منشانوسالاقديس.

بواسطةحلكهمذاعلىيقدرلمولماتجسدهوذلكمنيشمكضوالمواذوالأنبياء.

نتماعلقد.(23صفحة4186ألفونسو،)القديس"منتانوسعلىالقدسالروح
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فياللهعجزائباثلكنليكوري-ديألفونسوقالبالاقداسة-حصماالاتديسهذاسيط

أتباعه،بكثرناغترارهنتيجةيكونقد،المهمةليذهنفسهعلىفآثرهالخاسرخلاص

عنهاتفرعقدعاقيدتهوأدنماخصوصاخيرا.ننسهمهعنفظن،البشريةأكثرحسبهمكأنه

واللاس!!دروجيتونوالبابوسيهونتيريتيونواللارنوكالكاتافريجيينكثيرةشيعا

.(42صفحة4861،لكوريدي)الاقديس.وغيرهموالبطالوري!نكيتون

وبالتجسد.المسيحبألوهيةتعتقدكلهاالشيعوهذه

هذيناعتقدجا.ارتيمونيروالقدالبيزنطيالدباغتاودوطوسالقدي!ر.

،لكوريدي)الاتديرر.وأبيونكيرينتوسمثلالمحضةالمسيحببشريةالقديسين

5!لا(.صفحة1864

فيالممدوحلعلكاصادقأنيعتقدكانالذي،الصرافتاودوطوسالقديرر.

.(25صافحة1864،لكوريدي)الاقديس.المسيحالسيدهوالاتديمالعهد

يسوعإلىالتوراتيةصادقملكيروحفانتقلت،الأرواحبتناسخيعتاقدكانولعله

همخلوقر!بالتوراتيصادىاهملكيلأنالمسيحببشريةقولأيضاوهو.يمصبن

البشر.سائرمثل

"إ!سم!لافيكانالمسيحجسدنأ..."يقولكانهرموجانوس،القديس.

.(25صفحة1864ألفونسو،)القديسر

فهي،الميلاديالثانيلاقرنهمعتاقداتمنالنماذجهذهخلال!ننلاحظوكما

بحسبيثسمركعاككس!لءب!ريتهواعتقادالمسيحألوميةيننميالقولعليهايغلب

والعنوصيينالأفلاطونيينالرواقيينوقلسف!ةالهيلينستميةفيوتعمقهثاتافته

الخ.واليهود.

علىالإجابةمنالمنوالنفسعلىأيفافهيالثالثالقرنمعتقداتعنأما

ألوهيةنفيمذهبصعودهوالجيكهذايميزمالعللكنالمحير.الشوال
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-خطابهفيايرونيموس!القديس!فكتب.المؤلهينمعهيختفيكادحتىالمسيح

أريوسيا"صارأنهلهايرثىبحالشوهدقدحيخئذالعالمإنلوشيغوروس-"ضد

الديالكشيكالمسيحالوهيةنقاةواكتسببل.(7صفحة1864ألفونسو،)القديس

ثلثياكتسحواحتىومجادلاتكتبلهمصار،المسيححولللاهوتهمالدفاعي

المسألة.هذهفيالآباءلتمدمحاءشهاداتهمعناوسيأتي.المسيحيالعالم

سرقاوم"قدوكان.مونتانوسالقدي!أتباعمنكان،الفريجيبراسياالاقديس.

ضيقول:الآبيدعوهاكانواحدةوطبيعةواحداأقنومحااللهفيأنمعترفاالثالوث

)الاقديس"المسيحيسوعدعياتلدولماالبتولاحشاءفيحلقدالأقنومهذاإن

.القرآنفيجاءكماالمسلمينهمعتقدهوهذا،(25عفحة1864ألفونسو،

نواطوسروالقدي!العراقفيالبصرةأسقن!باريلوسربرالساتلاميذأشهرومن

سابيليوس.والاقديس

لمتجسدهقبلالمسيحأناعتاقد.العراقفيالبصرةأسقف،باريلوسالقديس.

بالتجسدولقصد.فاقطالأبلاححوتبتجسدهاتخذبلخاصلاهوتلهيكن

وبعدالآبهمنالهيةروحاكانذلكوقبل،ير!بلاالجسدشكلفيالظهور

نأبعدوروحاجسدافصار،الروحبهويقصدالآبلاهوتأخذجسدهتكون

مذهبوكحو(25صافحة1864ألفونسو،)الضديسجسد.دونالهيةروحاكان

شريعةوهوالبشر،كلحالوصفهوالوصفهذالأنالمسيهحألوهيةينفي

الكريم.القرآنفيوالسلاما!ووةعليهص!لى!ضمحم!

والابنالآبيقولوكا.وزميلهأستاذه!ذهبعلئفهو.اطوسنوالاتديس.

4186،لكوريدي)التمديسمفرد.واحدوالهواحدأقنومهمالقدشوالروح

الواحدللهصفاتهماوالابوالابنالقدسالروحانبمعنى،(26صفحة

نافاةكنأيضامو.المسيحيسوعمؤلهيمنالمثلثةقولهوكماآلهةوليست

اليسوعية.الألوهية
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ينكر"كان.ةيد،اي!5702سنةاعتقادهأظهرالشهير،الليبيسابليوسالاقديس025

واحدلإلهأسماءثلاثةتوجد"أنهقائلا:الأقدش،الثالوثفيألقانيمالثلاثةتمييز

مثلاستعملالتثليثسريوضحولكي.المختلفةتوه،الامنماعيللتيانمخترعة

عنعبارةفالشعاعكلييما.المتضمنةوالدائرةوالحرارةالئمعاعبهااهمميزالثممس

الذيالآبعنعبارةالثمسجسمأووالدائرةسد!تلاالروحعنوالحراشةالابن

.(26صفحة4186ألافونسو،)القدي!ر"القدسوالروحالابنيحوفيواحدباقنوم

لاححوتمنكريكبارسنكانانطاكيا.اسقف،السميساطيبولسالاقديس026

ابشدأالمسيحأن"يسوعالأنطاكيةكنيستهفييكرزوكان.السلامعليهالمسيح

قالثانيا:محضا.انسانااعتبرهفقدوبالتالي،فقطالعذراءمنولدحينمايوجد

ثالثا:.الذخيرةوالآخربالطبيعةالواحد.للهوابناناقنومانالمسيحفيكان

منأنهغير،قدسورحوابنابباسمسلموأنالإلهيةالأقانيمتئليثأنكر

ينتجكانالذاتيالأقنوميالذاتيوجودهماالقدسوالروحالابنعلىانكاره

وحدءالآبواحدأيلأقنومنسبأنالىاتصلقدوبالتالي.كليهمايعرفلاأنه

.(39صفحة4186ألفونسو،ير)القد"لآلامواالتجسد

حسدايأخذلمالمسيحأنيعتاقدكان،المانيينفرقةصاعب،مانيالاقديس027

بب!ريته.يقلأوزغنالمسيحلاهوتيمضومنفهووالتاليجسدنا.نظيرا

ص!مواأنهمومعالعالمآفاق!!أفيالمانيونامتدلقدالافونسو:التهمديسقال

ثمايفماسديوكلتيانوهمنهمعديدونملوكاضطهدهموكضيرينباباواتمن

أحرقاهماللذانويوستينيانوسيوستينوسسيمالاوتاودوسيوسكراسانوس

وجدفيهاالتي0321سخةحتةكثيرةأجيالاباقينبرحوافماارمينيةفيأحياءا

هـوىكماآخركحمعلىفشنقهمافرنسةفيمنهمبعضاايضاالثانيانريكي

.(04صفحة4186ألفونسو،)القديس"بارونيوس

لاهوتينكركان.ميلادية971سنةتنصرثموثناكان،ترتوليانوسالقمديس028

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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؟إ.الحيواناتأيبيسكيثيالكاثوليكيينيسمىوكانوالئالوثالمسيح

ذلكبعدالترتوليانيةاستهمرتوقد.(14صفحة4186،لكوريدي)القديس

أوغسطيهن.القديسعهدحخىسنة052

ألفونسو،)الاقديس.المسيحيسوعلاهوتينكروكان.با!لللوسالقديس902

.(42صفحة1864

35

31

كانفقد،والتنيثالمسيحألوهيةرا!ناعليهغلبأيضاهوالثالثالجيلفهذا

بشرا.يسوع

يأتي:ماالمسيحأولهيةأنكرممنالرابعالقرنأهلومن

ألفونسو،)القدي!سآريوسبمذهبيقولكانالذي،(1)ا+صبيردوناتوسالاقديس

وكانشيء.كلفيالآبودونمخلوقوأفالمسيحفي(49صفحة1864

وينبشون،المؤلهةياقتلونوكانوا،المسيحيالعالمفيهائلةيأعدادالدوناتيوس

.(94ةح!نص1864،لكوريدي)القديس.ماكسيوشاسمهقديسبرئاسةقبورهم

اقرنأواخرإلىواستمرت،الدوناتيينطريقعنالآريوسةالعقيدةانتشرتوقد

النتيجة"تاريخهفيبارونيوسالمؤرخثاك.هميلادية596و591الميلاديالسادش

.(53صفحة4186ألفونسو،)القديرافريقيا"كنيسةخربواقدالهراطقةهؤلاءأن

باتتالتيمعتهضداتهبسببميلادية325سنةنيقيةهمجمعآأالذي،سآريوالاقديس

وألوهيةالمقدسالتئليثسرآريوسأنكر.المسيحيسوخألوهيةعثتيدةتهددت

وكلوقدجالآبمعأزلياالمسيحجعكأنهغير.الآبلألوهيةالمساويةالمسيح

الأعظم.الآبللإلهوتابعاسفلثانويالهيسوعفصار.العالمخلقمهمةاليهالآب

زمنتوسكانا،حاكم،كودراتيانوسعليهقبضر.وعجائبهلتهمداستهالكبيرسغريغوريوالقدي!يذ!هـد(1)

.تخترقلاجلادةأبدى.غذب.وثانللأالعبادةضضريؤذيأنأبى.الجاحدليانوشيوالإمراطور

اسمهراهبقضىعيفهالوقتفيأريرو.كاتدرائيةفيرفاته.م136سةالهامةبتمطعجهادأنهى

أوسيتا.إلىرفاتهونقلتالموتحتىللمشحضربهيلارينوس
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هرطاقاتمنتكنلمبالتئليثوالقول!المسيحألوهيةانكارفعاقيدةنرىوكما

منالمؤمنينعريفوسطأفقيانت!ثصاروذواصيلاعتقادعيبل،المتأخرةالمحسيحية

بأنوأثناثيوشالذهبفميوحخاالقديس،"ويعترفالمبجلينوالرسلالمسيحالسيدأتباع

الغرباء"وكان:غيبونويقول.حوارييهلسانأولسانهعلىذكرححاوردقلماالمسيحألوهة

نزوعاأكثر،المسيحعلىقطأبصارهمتقعلمالذينوآسيةرومةسكانكمنالمسيحيةعن

جميسفيسورالبرواللاهوتييقول.(38صفحة9861،)سحاب."بالوهيتهالإيمانإلى

الآبا"لدىولاالجديد،العهدفيمادياموجودايكنلمثالثالوتعبيرأن"وصروفبنتلي

وجدتالسائدالإعتاقادهذاجانبإلىالحالولبطبيعة،(77صفحة)بنتلي".الرسوليين

السيالسية،انتصاراتهابعدهمنالتاريخكتبت-التيالرسولبولس-اتباعالبولسيينطائافة

ميدانفيالأغالبيةلهاتكنلمالأحوالكنحالأيفيلكنها.المخالثهـينوأحرقت

يزللمبل.الميلاديةالأربعةالقرونخلالالمسيحيالعالمفياليسوعيةالألوهيةصراع

علىمقنعةأجوبةللمثلثةيكنولم.التاريخ!رعلىالطوائفورفضشكمحلالتثليث

المسيهح.يسوعالابنفيهبماالثالوثالوهيةعلىاللاهوتيةالإعتراضات

بأنأخيراويعشرضر"باسيليوسعلىاعتراضاتهآخرفياليكوريديالفونسووينقات

الحنفاءلأعترضهمبهآ!نواكانوالووالتثليثبسريؤمنونيكونوالمالآولينالمسيحيين

كانواحسناالأولىالأزمنةتلكفيالكنيسةرعاةأذأولا.آجيب..لإشراكهمعديدةبصعوبات

علانيةيوضحوهلمضنالتثليثشعلىيالمحتوالرسلقانونالإيمانالئالمرتدينيعلموذ

"يفهمونلا!اعلىنفيضحكوعاقلهمطورتفوقالإلهيةالأمورهذهأنحيثمنالذينللحناناء

الاباءيعلمكيفألفونسو،القديسجواتيبونر.(27صانحة1864،لكوريدي)القديس

عنهميخافونلماذا؟المرتدينخلاصجوكويوضحونلالماذا؟توضيحهندوالتثليثسر

علىالمسيحيةلهمنويقدمويضلونيمباخانائهمفهم؟الخطيئةشصمنلهمالمخلمرالاههم

هؤلاءأنوهو:السببالكاثوليكيالافونسووأوضخ!المنظور!كحذاثعناشرارفهمحقياقتيا،غير

يكونلمحعؤلاءلأنصحيحوحسذا!!والعلماءالفلاسفةمنهمكانوقدالثالوثسريفهموالن

كما.والمتعلمةالمثقفةالنخبخصوصابهبع!لاوإقناعاليسوعياللاهوتعقلنةبمقدورهم
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تاعنعاجزةنشهمهاالكخاشوجدتوثد"(1غولدر)ميكائيلالبروفيسوراللاهوتيئيتموأوو

198د،)هك"لاهوتيةلمحاضرةبحاجةفهوالحاضر.عصرنافيالآنهوكما،الأسلوببهذا

ظلواالمسيحليسوعالمؤلهينالمثلثةعنسابليوساعترضهماذلكعلىو!ثال(9دصفحة

اثظصثلاثةياتيمونالناسبيناقانيمثلاثةأنهكماأنهلخايبينذاتهالطبييالعقكإن"لهم

ختلفة.آلهةثلاثةفيقيموذحئيقةمتهميزينكانوااناللهفيالأقانيمفكذلك،منانردةصسية

لكون!الخسيفالبثمريعقلنابموجبالالهيةالأسرارعلىنحكمأنينبغيلاأنه:أجيت

.(35صانحة1864،لكوريدي)الاقديسع!لنا"أهليةمتناهيةفيفررقاتافوق

.والصوابالخطأتمبهـلهمحكيمةقيادةبغيريتبعونهمعقل،بلامؤثمنينالمؤلهةيريد

هوفالعقل.بيسوعولابالإنجيلولابالتقليديؤمنونلاالذينالوثنيينهدايةسيتموكيف

"بوالمسماةالبشريةعليهاتختلفلاالتيالفطريةالاساسيةللقواعدجامعكونيبرهان

القانونمعيتافقبماتبيانهافيلزمالكنيسةفيبهاكرزقدأنهابماوالأولهية."البدهيات

للوثنيينايضاممنوحفهوللمؤمنينكماوهو.الحقإلىللهدايةجمعاءللبشريةالممنوح

قلق.ودونبراحةعليهالإقبالليتمبهالناساقناعفيجب،الرسولبول!قالكماوغيرهم

عبدةكانوكما.باللهالشركعلىالمثلثةويوبخالثالوثينكربراسياالقديسكان"وقد

بالتوحيد-عبادةكرازتيعهـمع،لهوعبادتهمليسوعسجودهمعلىايضايوبخونهمالأوثان

الآلهة"تعددإلىذريعةالثالوثجعلالوثنيالفلسوفشيلسيوسأنكماالواحد-،الإله

اثناغورسالمتمسحثنيالوالفيلسوفأما.(38صافحة1864،لكوريدي)القديس

المسيحية:بالتعاليمتتعلق3:حجةكتابهفيالتهكممنصورةشيقائلاشيثعر(2)الأثيني

-بريطانيا.كاهـدج-جامعةئيلعمانركليةضعمدالإلهياتفيمحاضر(1)

الفلسفةانصارومنالوثنيةالديانةأساطينمن.كان..:الغربيةأسقفالقطيئيؤانسالأنباوصشهكما(2)

...المحدثةالأشلاطونيةنهجتنهجوثنيةمدرسةبالإسكندرلةيديركانوحيث،المحدثةالأفلاطولهة

عنهاالمدافعينأكبرومنالمجيةانصارمنوصارم186سنةنحوفعلاالصسيحية--الىتحولوقد

.(98صفحةيؤان!)الأنبا."المدافع"اثيناغوراسبلتهبولذا
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نأيجباللهأنالمضحكمنانهشيئانعرفدعونا.اللهبابنأيضا"ونؤمنالعاشرا!م!ء

تتضمنالتيال!عراءأساطيرعنمختلففهووالآباللهعنلفكرنابالنسبة!ابنله!كون

تعبيريعنيهعماذلكمنبالرغمتساءلتم.وإذا..ر!بلامنأفضكحالفيليسواالآلهةأن

وإنمخلوقا.ليسولكفالآبمنمولودإنهمخضصرا:شرحاأعطيكمسوففإنني""ابن

فقدالكلمةأما.كلمهبلاقطيكنلمالبدء!شذنفسهفيال!طمةلديهكانالأبديالاف!الله

يتوافقوهذا.الملموسةالأشياءلكلالخلاقةوالاقوةالمبدعةالفكرةليكونبالأحرىجاء

)إبراهارد،"القديممنذأعمالهقبكمنطريقهلأوقناني"الربالقائلةالنبوةروحمعأيضا

(1)0(ريسيبخصرف162صفحة0025

المقدسالثالوث3-منتمكلش

والروحوالابنالآبوالأقانيمالثالوثحشياقةعلىالمسيحيوناصدقاؤنايستدل!

الوحيدةالفقرةهىتعد،همتىإنجيلفىفقرةمنثلاثةاقانيممنن!!تيالواحداللهوانالقدمر

يقولوالتى28:91متىفيوهىبوضوحالشالوثفيهاويذكرالمسيحلسانعلىوردتالتى

."القدسوالروحوالابنالآبباسموعمدوهمالأممجميعوتلمذوا"فاذهبوا:فيها

الرسوليينبعفالآباءأننجدوتفاسيركتاباتمنالمسيحيةالمصادربمراجعةولكن

همتىإنجيلالىومضافأصلىغيرالنصهذاأنيوحىماكتاباتهمفىيذكرونالاوائل

بهأقروالذيالمسيحيالدينيالتاريخفيالثالوثوحداثةخصوصا.لاحقةعصورفى

ذكرت--ثالوثكلمةإن"قالإذارنولدابراهادالألمانيكالقسودارسينلاهوتميينعدة

قالفالته.اللهلكلمةالاسلاميللمفهه!مكاجيرحدالىمطابقللكلمةواتيفاغوراسالنميلموفعريف(1)

-الصشاتالأبديةالأزليةالعليةذاتهصفةهوالذقياللهكلامحعوكنوقولهووجد.شكان""كنللعالم

!خلونى.فهوالم!حفيهابماالأشاءمنوبسببهاعنهاترتبمالكن.مخلوقةيخراللهفكلمةاذن.-الله

.الناسككمعثتركبذلكهوأوجدهالذيححواللهأناعتارعلىلاهيااصكمنأقيدمولوومعمفى

عندفاعهطريقةفياتياغوراسو.وبسببهاهمنهاخلقالتيوهيالمخلوقةغيرالقكلمةالعالمثكل

.تص!ملاواللهعنالتعبيرفيالاسلايمةيقمةللوبهتركلامهطريتمةفينحىعنضيبالميجة
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تكلم018عامقبلهومن.(1براكسياس())ضدترتليانوسكتاباتفيالأولىللمرة

وذي""ثلاثيةعناللهكلمةباعتبارهابولسبرسائكمهتماكانالذيالأنطاكيئاوفيلس

وبالن!تي.ذكرهسبقفيمااثيناغوراشقالهبماأيضاذلكوقارن"51:2"اوتولي!صىفيذلك

بحسبومنظمةخالقةثلاثيةهموالروحوالابنالآبفإناللاتينيالأشريقيلترتليانوس

.(991صافحة0002إبراهارد،)"والطبيعةالمركزبحسبوليسوالعملالدرجة

التفسيروكتابالقيصرىليوسابيوشالكنيسهتاريخكتابالمصادرهذهومن

.المقدسللكتابالحديث

القيصرى؟يوسابيوسهومن

026/265)ولدباختصار،168:ص"الباترولوجىعلمفىشاملة"نظرةكشاب!ن

للإمبراطورالأولهوتىالافىوالمفسرالمرشدهوكان.تقريبادية!حيا0343وتوفىهميلاديه

لقبولذلك"الكنيسةخل!ات"الضخمالتاريخىكتابهبسببواسعهشهرةنال،قسطنطين

للكتابمنسمرأيضاوهو،الكنسيينالمؤرخينأوائلمنيعد،"الكنسىالتأريخأبو"

فىاحياناوعنيففعالدورلهوكان،الوثنيينضدالم!حيينعنومدافع،الماقدس

التيالمقدسةالكتباختياربمهامكلفكماآريوسيا.نصفكانفقد.الآريوسىالجدل

كتاباتهوتوضح.الماقدسةبالكتتالواسعةلمعرفتهنظرانيقيةمجمعابانتعتمدأنيجب

التفسير!نأكثرالماقدسللكتابوالتاريخىالحرفىالتفسيرالىيميلكانأنهالعديده

.(.بأوريجانوس!اعجابهكمنبالرغموذلكاللاهوتىالانعكاسرأوالرصسى

بالثمقرةاستشهادهعند001صفمحةالكنيسهتاريخكتابهشىالاتيصرىيوسابيوسيقول

منوطوردوا،ابادتهمبقصدضدهمالمؤامراتاستمرتالذينالرسل"أما28:91متى

الذيالمسيحقوةعلىهمعتمدينبالإنجيلليكرزواالأممكلإلىذهبوافاقد،اليهوديةأرض

.(9791،)القيصري"-باسيالأممجميعوتلمذوا-اذهبوالهمقال

له.الترجمةسبقتوفد.(م022إلى061)حوالي-(1)
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عنهتحدثالذيالمقدسالثالوثيعرفيكنلمالذيوحدهيوسابيوسليسر

وبول!الكنيسةصخرةبطرسفيهمبماأيضاعشرالاثنىالحوا!لونبلإنجيلهفي!تى

.القدسللروحولاللابنوجودولاوحدهالمسيحباسميعمدونكانوا،وغيرهم

الديانة؟عليهمتتمرأساسيشكننسواأنهمأمبغا؟جاهليناكانوأمالمسيحتعاليمخالفوافهل

تعاليميخالفتلميذاص!عالأحدمنوواحدالمسيحورسولالصخرة-بطرسر1

إذهبواتلميذأعشرلاذحدقالقديسوعوكانصحيحةالمقولةهذهكانتإذاقال،المسيح

قدبطرسرفيكون،الاقدسوالروحوالابنالآبباسمعمدوهموالأممجميعوتلمذوا

الحائطعرضالمسيحبوصيةوضرب...المسيحيسوعبإسمعمدلأنهسيدهوعماياخالف

كلؤئتغتمذتوبوابطرس!:تهئم"ققاذ:2:38أعمالفيكما:اقانيمالثلاثةبإسميعمدولم

."ائقدسالزوحغطثةقتقتلواائخطاتايغفزالبائخييحت!وغاشيمغقىمئكئمؤاجل!

اللهمنالمغثنهؤقذابأنذق!تؤيلشغبمجيرزأن"ؤأؤضاتا43-01:42أعمال

ائخطالا".غفزانياشجهتتاليهيؤمنقنكلأنالانبتاءتجميعتثقدته.ؤالأكئؤالت

.إلاما"تفكتأنشألوةجيتئدالزبياشيمتغتجدواآن"ؤآقز01:84أعمال

تعاليمخالفلقد:المسيحوصاياأيضأهويخالفالمسيحتلاميذأحد2-فيلبس

تكنتئم"لأنه8:16أعمال:فيكماالاقدسوالروحوالابنالآبباسميعمدولمالمسيح

."ي!وغالزتياشيممغتجدينكانوالأنهئمغيزيمئهئمأخدغقىتغدخلقذ

بإسمبولسويعمد:المسيحتعاليميخالفالناموسحسبتقهميأكانالذيحنانيا-3

ؤاغتجذقئم؟تتؤاتىيقادا"ؤالآن22:16أعمالفيكماأقانيمالثلاثةبإسموليررالرب

."الزلتياشيمدامجيأخطاتاكؤاغيل

فبولس:المسيحتعاليميخالفللاممالمسيحرسولأنهيدعيالذي-بولس4

تعاليميجهلكانفهل،فقطالابنبإسمبلالقدسوالروحوالابنالآببإسميعمدلم

وصدق،الطريقةبنفسىأيفأعمدهحينبحنانياتأثرأنهأم؟وصاياهيخالفكانأمالمسيح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ولى-افىالمسيحيشاستكشاف491

ت!وعالرهمتباشيماغحقدواشمعوا"ققغا91:5الرسلأعمال؟الاتدسالروحوكذبحنانيا

بائيمتترزتئمتلتاقذشتئمتلاعتتفتئمليهنن.مئكئمألاس!كان"ؤقكذا16:11كورنثوس"

إتهتا".ؤبروحت!وغالرت

نايعلمألمأجلنا،منصلبالذيهذابكرازةعقدبولسإنبكفحسبهذاليس

المسيحلكانالمسيحلصلبالعمادكانإنرلذاصلبهبعدكانتهمتىفيالمسيحوصية

!!!!بصلبهوالمعموديةالكرازةانللحظةفيهايذكرلمالمسيحإن؟ذلكيتمولأنأولى

العممادغرضبمناقضةأخرىمرةويخالفهالعماد،فيالمسيحيخالفبولسإنبل

لمغفرةبالصلبوليسالخطايالمغفرةبالتوبةكانتالمسيحمعموديةلأنالمسيحويكذب

بالثؤتهباشمهيكززؤآن":ياقولالمسيحلسانعلىلوقافنجدبموتهوليستالخطايا،

يذلذ".شهودؤأنقم480أورشييتمكينمئتذأالأقيميخجيعائخطاتاةؤمغفز

تقوك:مئكئمؤاجل!كلأن:قذاأغيي"قاصنا51-11:21كورنثوس:يقولطبولسبينما

صيمتبولشآلغل؟ائضيميحمت!قئاقلييفق!يميحؤآنايقحقاؤآنالاكوبفوسقؤآنايبولش"آنا

ؤغاي!قق!م!يريإلأيحخكئمأخدأأغقذتئمآنياللةآشكر؟اغتغذتئمبول!قياشيمأئملأخيكئم

ياشجي".غقذتإتنيأخدتقوذلآختى

الذيبإسمالعمادأنيؤكدبولسنجدوهنا.،المسيحباسمالعمادلطريقةونعود

بولسيردوهذا..يصلبا.لملأنهماالروحولاالآببإسمولي!المسيحبإسميعنيصملب

واحدلأنهمثبالثالوكالعمادمثلهالمسيحبإسمالعمادأنيذعيمنكلئفحمصريحمن

يموتا.لموالروحوالآب...المسيحلموتالعمادأنيؤكدفبولس.يقالكما

ائق!ي!يحيتصموغاغتقذقننكللأنماتخقلون"آثم6:3روميةةي!ورفيأيضأبولسياتول

."ائقهـيميخمت!هيتقذبائضيميحاغتقذتثمالدينكثكملأن"3:27طيةغا3."يضؤيهاغتقذتا

يسوع!اسمبالإنجيلكرازةبلأحدبإسمليسالتعميدأننجدمرقس5-في

...؟القدسوالروحوالابنبالآبتكونأنلابدالمعموديةأنيجهلمرقسكانفهل
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نفسه؟يناقضالمسيحأنأم؟اللهكلامفييحرفمرقرأنأم

لاتهئم،قلويهئمؤق!اؤةإيقايهئمغذتمؤؤتخ،متيهئونؤهئمغشزيلأخذطقزأيخيرآ"

يالإنجيلؤاكررواأخقخائقاتيمإتىادقئواتهضا:ؤقاذ51.قاتمقذتطزوةالدينئضذشوالأ

تتغالإلاتؤقد؟17.يذنيؤمنتئمؤقن،خقضؤاغتخذآقنقن61كققا.!ييقه

فإن،ختالمحتتخملون18.تجديذةيايتةؤتتكقمونياشجيالمتستاطينيخيرجون:ميينائمة

الزتإناثتم91.قتبزأونائقزضىغقىأيلإتهئمؤتضعون،تضزهثملآمميتأشيئأشيربوا

كليخيؤكززواقخزجواهئمؤأقا52.القهتجيننغنؤتجق!ق،ال!خايإتىازتقغكققهمتغذقا

."آمين.التايغه!لالمحبياائكلآتمؤيثتتقغهئمتغضلؤالرث،قكالخ

بإسم!انماالقدسوالروحوالابنالآببإسمليسالتعميدأننجدلوقا6-شي

مايجهللوقاكان.فهكبالإنجيلكرازةبلأحدالخطاياومغفرةبالتوبةبالكرازةالمسيح

.؟القدسوالروحوالابنبالآبتكونأنلابدالمعموديةأنيجهللوقاكان؟هلمتىعرفه

يناقفنفسه؟المسيحأنأم؟اللهم،اكفييحرفلوقاأنأم

ؤياقومتتالمائق!ي!يخأنتئتييكانؤقكذامكتوبهؤ:قكذاتهثم"ؤقاذ42:64لوقا

الأقيميخميعائخطاتاؤمغفزةيالثؤتهباشجهئكزشؤآد47الثايصثائتؤيملهيالأغؤالتمن

."يذلكشهودؤأنتم480أورشييتممنمئتذأ

ولوقامرقسلسانعلىالمسيحقالهسالوقا؟قالهومامرقسقالهمامتىخالفلماذا

مأزقفيوتلاميذهالمسيحويضعيخالافهممتىولكنبإسمهوالكرازةبالإنجيلالبثارةهو

:والعصيانالتناقض

الثلاثةباسموعمدوهماذهبوايقولحيننفسهمناقضأالمسيحمتىجعلفقد+

ومرقسلوقافينفسهو!صخاقضأمخالفأ

جميعأعمدواحينلأوامرهعاصينالربكلاممخالافينأظهرالتلاميذمتىأنكما+

الثلاثة.بإسموليسرالمسيحبإسم
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معمود!لهمفيوتشككمضجعهم.وتؤرف..الكتابعلماءتقابلالتيالمشكلةإن

رلالتعميدفيالمسيحورسلالتلاميذلجميعومخالففمتىفيالذيالتناقضهذاهي

.ومرضلوقافيقالهلمامناقضآنفسهالمسيحمظهرأ

متى:الاقديسإنجيلتنسميرفىالمقدسرللكتهابالحديثالتثس!يركتابيقول

مصادر!افيجاءمابحسبالجديد،العهدعصورفيتمارسكانتالمعموديةأن"والواقع

.ولقد..صعودهقبلواضحةثالوثصيغةلناوضعيسوعأنإذغريبأمروهو.يسوعباسم

يوسابيوسلأن،متىلانجيلالأصليالنمسمنجزءاأساساتكنلمالكلماتهذهإنقيل

."المختصرةصيغتهافي91:28متىيقتبس!أننيقيةلمجمعالسابقةكتاباتهفياعتاد

لاالاولىالقرونفىالكنيسهآباءالىترجعالتىوالتفاسيرالكتاباتالكثيىهـمنوهناك

ولاكتاباتهافى28:91متىالفقرةبنصتستشهدولاوالتعلمللتعميدالصيغهححذهتذكر

الشثليث.علىاسصدلالها

علىورودهاوصدقصحتهامدىلشحديدوبحثدراسةمحلالفقرةهذهجعلمما

باقىفىوردماوحقيقةالشواهدببعضدعمهاطريقعنوذلكبالحاقيضةالمسيحلسان

كتاباتفىوردماوكذلكأيضا،يوحناإنجيلأوولوقا!رقصرالمتشابههالازائيهالاناجيل

صدقمدىعلىليدلناالمسيحعنالتلاميذتلقاهماعلىكشاهدوأعمالهمالمسيعتلاميذ

تحريفها.أووصحتهاةالفؤهذه

بإرسالوأمرةالمسيحتعاليمآخرلضوضحهمتىإنجيلفىالافقرةهذهوردتلقد

وكلامالحادثةهذهوبمراجعة.الموتمنقيامتهبعدوتكريزهاالامملتعليمتلاميذه

كالتالى:نجدهاالاناجيلسائرفىفيهاالمسيح

للخليقةبالإنجيلواكرزواأجمعالعالمالىاذهبوا:لهم"وقال61:51مرقسإنجيل

!صبتدأالأمملجميعالخطاياوغانرةبالتوبةباسمهيكرزوأن"42:47لوقاإنجيلوفيكلها"

يسوعلهمفقال.الربرأواإذالتلاميذ.فنرح.."02:12يوحناإنجيلوفي"أورشليممن

."أناأرسلكمالآبأرسلنيكماعليكمسلام:أيضا
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علمواأوكرزواهق!!ققالالمسيحأنالاناجيلكتبةمنأىيذكرلمنرىكما

المسيحأمركانولكنمتى،فىوردكماالاقدسوالروحوالابنالالت!اسمهـواأو

ويعلموهمالاممفىيكرزواأنعليهموان،الابأرسلهكمايرسلهمسوفأنهقلاميذه

المسيح.يسوعوباسمبالإنجيل

فىالماقصودهالفقرةذكرعدموأنبعضابعضهايكمكالاناجيلأنيقالوربما

متى.فىمضاهفهانهايعنىلاالاخرئالاناجيل

هذافىالافيصكتكونربماالمسيحلوصاياوتنافيذهموأعمالهمالتلاهـحيذفعكاننقول

به.وأرسلهمتحديداتلاميذهبهالمسيحأمرماعلىنستدلأنهمنهاونستطيعالامر.

يعلمواأنويأمرهميدعوهمكانأنهحياتهاثناءلتلاميذهالمسيحتعاليممنونرى

شى:كماالثالوثيذكرولمباسمهالمعجزاتوعملالإيمانولطلبوا

ويتكلمونباسميالشياطين.يخرجونالمؤمنينتتبعالآياتوهذه61:17مرقس

."جديدةبألسضة

باسمك"لناتخضعالشياطينحتىربياقائلينبفرحالسبعون"فرجع01:17لوقا

الذييقبلقبلني.ومنيقبلخيباسميالولدحعذاقبل.منلهم"وقال9:48لوقا

عظيما".يكونححوجميعافيكمالاصغرلان.ارسلني

شمنعناهباسمكالشيهاطينيخرجواحدرأيناسقمياوقاليوحنا"فاجاب9:49لوقا

معنا".يتعليسلانه

رأوااذباسمهكثيرونآمنالفصحعيدفياورشليمفيكان"ولما2:23يوحشا

صغع"التيالايات

ابنباسميؤمنلملانهدينقديؤمنلاوالذييدانلابهيؤكصن"الذي3:18يوحنا

الوحيد".الله
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!اكلانلكماقولالحققحلا.ائيشتسألوننيلااليومذلك"وفي16:23يوحنا

."يعطيكمباسيالآبمنطلبتم

لاقائهعنداليهموردالذىالمسيحلأمروالرسلالتلاميذتنشيذلكيفيةنتعرضأنوقبل

الخاصمتىلإنجيلتفعسيرهفىالمسكينمتىالابتعليقنذكرالمزعوكعهالقيا!هبعدبهم

"القدسوالروحوالابنالآبباسم"وعمدوكحم:فياقولالاناترهبهذه

عمعقدةتأتيبعدهومن،"تلمذوهم":هوباليونانيةالجملةفيالأساسي"الفعل

الافكربحسبكانوإنلأنهعمليأ،الترتيببهذاتأتيلاالأفعالهذهولكن.عقموهمثم

هوالاتدسوالروح،الاقدسالروحالمتعقدمنهيستمدالذيالمصدرهوالعمادآنالكنسي

منالكشسيالفعلولكن،حياتهطولمعهيستمرالذيالتعليمروحوبالتاليالحقروح

وجهةمنالعمادبعدالتعليموضعفيوالسبب.تعقمقنإلأيعقدلااللاهوتيةالوجهة

ومن،جهةمنهذا.الدائمةصورتهافيالتلمذةعمليةهيأنهاوالإنجيلالمسيحنظر

ونساغ،رجالأالسنكبارمستوىعلىالأممبينستبدأالتلمذةأنإلحاحآأكثرأخرىجهة

الأولىبالدرجةالكنيسةوتهتمالمسيحيهتمهنا.الأوثانعبادةمناللهإلىللرجوعكدعوة

نإ!لقول،الشيطانيجحدأنالقدسبالروحالمعغديستطيعحتىأولأالعمادبإجراء

.21:3كولوسي1"القدسبالروحإلأإنسانينطقهالاالتي،الآباللهلمجدربالمسيح

هواليونانيهالجملهفىالاساسىالفعلأنهوالمسكينمتىالابم،اكمنال!اهد

نأممكنالجملهأننفهمأنممكنهناومن،علموهمثمعمدوهمتأتىثمتلمذوهم

باسم.علموهماوعمدوهماو،باسمتلمذوهمتترجم

والرسلالتلاميذكانبماذاالرسلاعمالفىيصحرىأنالباحثعلىوجبوبالتالى

.الناسويعلمواويعمدوايتلمذوا

الآتى:الرسلأعمالفىونجد

.باسماعطيكفاياهليالذيولكنذهبولافضةليليسبطرس"فقال3:6اعمال

وامش"قمالناصريالمسيحيسوع
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والاورانوتعرفونهتنظرونهالذيهذااسمهشددباسمهوبالايمان"3:61اعمال

."جميعكمامامالصحةهذهاعطاهبواسطتهالذي

يسوعباسمانهاسرائيلشعبوجميعجميع!3عندمعلوما"شلي!س4:51اعماك

امامكمهذاوقف.بذاكالامواتمناللهاقامهالذيأنتمصلبتموهالذيالناصريالمحسيح

!حيحا".

."يسوعباسميعقماولاالبتةينطتكالاانواوصوهمافدعوهما"4:18اعمال

."يسوعالقدوسفتاكباسموعجائبآياتولتجرللشفاءيدك"بمد4:53اعمال

باسميصكلموالاانواوصوهموجلدوهمالرسل.ودعوااليه"فاناقادوا5:04اعمال

اطلاقوهم".ثميسوع

اللهبملكوتالمختصةبالاموريبث!روححوفيلبسصدقوالما"ولكن8:12اعمال

ونساء".رجالااعتمدواالمسيحيسوعوباسم

باسممعتمدينكانواانهم.غيرمضهماحدعلىبعدحلقديكنلم"لانه8:16اعمال

."يسوعالرب

فيالربابصركيفوحدثهمالرسلالىواحضرهبرنابا"فاخذه9:27اعمال

."يسوعباسمق!مدفيجاهروكيفكلمهوانهالطريق

."يسوعالربباسمويجاححراورشليمفيويخرجيدخلهمعهم"فكان9:28اعمال

وقالالروحالىوالتافتبولس.فضجركثيرةاياماهذاتفعل"وكانت16:18اعمال

."الساعةتلكفيجرخف.اهنمهتخرجانالمسيحيسوعباسمآمركانا

."يسوعالربباسماعتمدواسمعوا"فلما91:3اعمال

بهمالذينعلىيسغواانالمزمينالطوافيناليهودمنقوم"فشرع91:13اعمال

."بولسبهيكرزالذيبيسوععليكنقسمقائلينيسوعالربباسمالشريرةالارواح
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يسوعالمسيحفيالمقدسينكورنثوسفيالتياللهكنيسة"الى1:2الاولىكورنثوس

ولنا".لهممكانكلفيالمسيحيسوعربناباسميدعونالذينجميعمعقديسينالمدعوين

يسوعالربباسمالكلفاعملوافعلاوباقولعملتمما"وكل3:17كولوسى

."بهوالآباللهشاكرين

المسيحأنيقينانعلمالجديدالعهدفىالكثيرغيرهايوجدوالتىالشواهدهذهكلمن

وإلاالقدصروالروحوالابنالابباسمالامموتلمذواعلمواأوعمدوالشلاميذهياقللم

المسيحلسانعلىيردلمالامرهذاانكماأبدا،أمرهيخالفواولمأمرهمكماالتلاميذلفعل

اليهذهبماأنيعنىمماالموقفهذاغيرفىمتىإنجيلفىولاالاخرىالاناجيلفى

وأرجحللصوابأقربرأىهومتىإنجيلالىلاحقامضافهالفقرةهذهالبعفأن

الكبيرباسيليوسالقديس.وهاهوالخصفىاصيلهالفقرةهذهأنيقولونمنرأىمن

كنسيتقليدالاماهوالثالوثبصيغةالتعميدأنيقر،قيصريةميلادية-أسقف9379-32-

،القدسالروحكتابهفيعنهبباويحبيبجورجالدكتورنقلفقد،مكتوبأصللهوليس

ترابمستوىفيليصبحومحوهالرسوليالتسليمهدميريدونإنهم"العاشرالفصل

يأ،الإبطاليطلبونولكنهم،آخرينمنواقترضوادينعليهمالذينمثلوهمالأرض

عننتأخرفلننحنأما.قيمةبلاكأنهالمكتوبغيرالآباءتسليمويرفضونالمكتوبةالوثياقة

بأنالضعليم:للخلاصكأساسالربسلمنالقدالجبهناءمثلنهرتولنالحقعنالدفاع

ذلكعكسريقولونفهمالمقاومونأما.واحدجوهرفيلآبامعيحسبالاقدسالروح

الخادمة"الأرواحمرتبةفيواعتبارهالآبعنالقدسالروحبفصلرأيهمعن!لعبرون

فليتأمك..(96صفحة1.الفصلصافحة4102،)باسيهليوس

صفةيثبتمافيهفلي!ر،النصثبتلوحتىأنهنقولأنالموضوعننهىأنقبلويبقى

الابانالىيشيرمافيهيوجدلاكما،بالابمساواتهمولاالقدسضالروحللابنالالوهيه

واحد.همالاقدسوالروخوالابن

مافردبعدهااليهالمشارأنتعنىلاباسماءوليسالمفردبصيغةباسملفظةفاستخدام
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كمثالالجمعالىوتشير،الصيغةبهذهعامةاللغةفىتستخدمفهى،الذاتفىواحدأو

المعارضةالاحزابباسماو،الأساتذةباسمأو،الشعبباسمأتحدثإنىقائليقولأن

.الذاتفىواحداليهالمشارانهذايعنىلاومكذا

المثنىإلىللإشارةالمفردهباسملفظةاستخدامنفسهالمقدشالكتابفىاتىوقد

:الفقراتفىكماوالجمع

اخؤئهئماشيمغقى.لكقتكونونتغذهقاتيداللإيناؤلادذ"ؤاقا48:6التكوين

."تجييهئمييي!فون

.والالهالربباسمادعوواناآلهتكمباسمتدعون"ثم52-18:42الاولالملوك

لانبياءايليافقال.حسنالكلاموقالواالشعبجميعفاجاب.اللهفهوبناريجيبالذي

آلهضكمباسموادعواالاكثرأنتملانكماولاوقكأبواواحدثورالاننسهمكماخشارواالبعل

نارا".تضعوالاولكن

وردكمامنهوبتكليفعنهبالنيابةيعنىيسوعباسموالتعليموالتعميدالايمانوأن

كالتالىتالاناجيلفىالمعنىهذانفس

بارباسمبارايقبلنمو.ذخاينبيفأجرنبيباسمنبيايقبل"من42-01:14متى

لكماقولفالحقتلميذباسمباردماءكاشالصغارهؤلاءاحدسقىومنياخذ.بارفأجر

."5اصيضيعلاانه

فليسقبلنيومنيتمبلنيباسيهذامثلاولادمنواحداقبل"من9:37مرقس

ارسلني".الذيبلانايقبلني

فذلكنفسهباسمآخرأتى.انتقبلوننيولستهمابيباسمأتيتقد"انا43:ديوحنا

."تقبلونه

اعملهااناالتي.الاعمالتؤمنونولستملكمقلتانييسوع"اجابهم01:52يوحنا

."يلتشهدهيابيباسم
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المسيحيالعالمفيالأريوسشمكانش-4

ا!وقتفيوجصدلهايعدلمالتيالطوائفوإحدى،مسيحيمذهبهيالآريوسة

ر!أ،!يةمب33آ-32.حواليالأمازيغيالليبيآريوسالقدي!إلىقنسب.الراهن

الثالوثأقانيمعلاقةفيالطوائفسائرعنالمختلفةتعاليمهاوتتمحور.الإسكندريةكهنة

فيهرطوىاآريوساعتبر325العامفي.الأقانيمهذهوطبيعة،البعضبجعضهاالأقدش

!رحليمجمعفيقبلهاأدينقدوكان،قسطنطينالإمبراطورعقدهالذينياقيةمجمع

1996،)عون.032عامأنطاكيةفيعقدآخرمحليومجمع.631عامبالإهكندرسة

محليمجمعشي333عامآريوستبرئةتمتإذنهائيةتكنلمالإدانةهذهلكن.(7هـ!حرو

الآبمحموجود:نيقيةبمجمعالخاصالإيمانقانونبصيغةاعترافهإثرصور،فيعقد

)العربية،الجوهرفيللآبمساو:العبارةهذهتتمةيذىأويناقث!لى!انالدهور،كلقبل

عليهاأطلقالآريوسةمنجديدةمرحلةالفترةحعذهخلالظهرت.(0102الثانيتشرين

نهائيحرمبوضع381عامالأولالقسطنطينيةمجمعقاملاحفا،الآريوسة!فاسم

أساسيبشكليعودللآريوسيةالهائيةالإدانةتأخرإن.الآ!لوسةأشكالمنشكلأيعلى

!حيلادية.381إلى532فترةخلالالبيزنطيةالإمبراطوريةعرشعلىتوالواالذين*بحاطرة

منالرغمعلىو.آريوسيينشبهأوآريوسيينكانواوفالنسالثانيقسطنطينمنكلأإنإذ

ظلتفإنها،الشرقمنانقرضتقدالأولالتمسطنطييةمجمعأعقابفيالآريوسةأن

القوطملوكقبلمنفرضهابنتيجةالبلقانمناطق!وألمانيافيخصوضاالغربفي

ا+وواثو!قيالكضجسةبنيةفيتندمجولم،حكمهمتحتالواقعةالقبائلعلىالشرقيين

الثامن.القرنوبحلولتدريجئالاإالرومانية

باعتبارهموحذاكانآريوسأنخياطةونهاد،(1حزم)ابنأكصثالالباحثين!ضيرى

قولهومنبالإس!سندريةقسيسأوكانأريوسأصحاب"منهم:27.ص!الملارر"كتابهفيحزمابنىال(1)

."والأرضالسمواتخلقبهاالتياللهكلمةوأنهمخلوقعبدعيىوأنالمبصدالتوجد
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غالبلدىالسائدالرأيأنغير،الآببأقنومأوبشخصالمطلقةالألوهةصفاتحمر

يعبدإلفاالابناعتبرأنهإلىالآببأفنومالمطلقةالألوهةحصروإنآ!لوسأنالباحثين

الافريد.المطلقالإلهيالكيانتمتلكلامرؤوسةآلهةالاقدسوالروحكان!انجق،

المشحيةعلىاليونانيةالكعلس!عةالآريوسةطبقتفقدوبالتالي(82صفحة2052،)خياطة

أيقما.آلهةوأشباهأنصافتحوياليونانيةالافلسفةإنإذ

إيمانهملأنالعدهميينمصطلحعموفاالكنيسةآباءكتاباتفيالآرلوسةعلىأطلق

الأقضومهووالذييسوعأنأيالعدممنالابنخلقعاقيدةعلىاحتوىالأقدشبالثالوث

بينزمنيفاصلوجودبمعنى،الآتبإرادةالعدممنخلقاقدالقدسالروحوكذلكالثاني

.القدسوالروحلابناووجودالآبوجود

فسحتأنهاالسلبيةالآريوسةنتائجإحدى"إنعونميشالالأبالباحثيقول

لمآربهمخدمةاللاهوتوقسييسالكنسيةالشؤونفيالتدخكللأباطرةالمجالفي

.(7صفعحة1996)عون،"الشخصية

هددتالتيالإنثمقاقاتكلبينكصنتحتلكونها"فيتتجلى،الآريوسةأهميةولعل

واتساعهاقوتها،حيث!عنالأولالمقام،المسيحيالعالموحدةالدينيالإصلاحفسرةحمى

مع،كبرىكسمتاقلةكنيسةكانت،بدعةمنوأكثر،هرطتكةمنأكئركانتثلاقد.وديمومتها

المستقيمةالمجامعسلطةأحياناسلطتهاهزتخاصةومجامعولاهوتييناساقفتها

.(76صفحة)بنتلي"السابعالاقرنمنالأخيرالثلثفيإلاكلياتختف.ولم..!!الرآي

؟آريوسهومن31

ليبيأصلمنأمونيوساسمه،لأبم027عام-الحالية-ليبياقورينافيأريوسولد

الاسكندريةبمدرسةاللاهوتيتعليمهودرس،بقليلالمالثالقرنمنتصفبعد.بربري

أيضادرسثمومنالافلاطونيبالفكرمتاثرااوريجنعمادهابفكروتاثراللاهوتية

لبعضدراسةزميلكانحيثبأنطاكيةلوكيانوسالارسطيبالمنطقمتاثرااطاكيابمدرسة
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عضدوهالذينوهم.الكهنوتيةالرئاسةدرجاتإلىبعدفيماأرتقواالذينالأشخاص

.أفكارهنشرلأجلالكفاحطريقفيللمضىبهودفعوا

باسميلقبونصاروالوكيانوسمدرسةفيدرسواالذينالزملاءححؤلاءوكل

مدرسةفيأيضادرسآ!لوسأنيمغعلاوهذااللوكيانى"."الاتحادأو""اللوكيانيين

بأنطاكية.دراستهقبلاللاهوتيةالإس!ندرية

أنطاكيةلمدرسشىمختلانيناتجاهينبينتعليمهفيجمعآريوسأنيقالأنويمكن

سكندرى،بأنهويتهمونهيهاجمونهأنطاكيةلمدرسةالمنتمونأخذبعدوفيما.ضالإسكندرية

أنطاكى.بأنهمتهمينهيحاربونهكانواالأسكندريةمدرسةإلىالمتمينأنحينفي

أولفيوأظهر..كاهنابطرسرالأسكفرسمهحيثالإس!صندريةفيأ!لوسأستوطن

ميليتوسالمنشقللأساتفمنضماكانوبعدهارسامتهقبللأنهمتمردةمتعصبةميولاحياته

أسيوطليكوبولي!أسقف

رتبتهإلىأخرىمرةأعيدبعدفيماأنهإلا،الكهنوتيةرتبتهمنجردالسببوليذا

انتخابتأييدعلىعملأنلبثعاو.سبوالأسقفخليفةاخيلاسالأسقفيدعلى

بتأثيراستطاعقدنفسهأريوسكانوإن.!س3لأخياخلفالالإسكندريةأسقفاالكسخدروش

المدينة.فيكبيرشأنذويصب!أنالشخصيةوصاناتهثقافف

الاختلافبسببالكسندروسمعاصطدمم318عامسنواتحواليبضعةبعدأنهإلا

قدالكسندروسوكان.اللهابنعبشخصخاالمقدسالكتابنمفيتفسيرحول

قدمهالذيالمثرحوفى.ليبحفموضوعا-الكهنةمعيافعلأنالأساقفأعتادكما-أعطاه

المستقيم.للإيمانمخالفةبمفاهيماللهابنعنيعبرأنحاولأريوس

وأثبتت...يسوعبالوعيةلاعتقادهمخالفةآريوسيرتؤفيالكسندروسرأى

أفكارواعتبرمخلوقيسوعبانرأيهعلىأصرآريوسأنعلىجلينالىبينالاتصالات
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والاوثان.الشمسعبادةفيالسابيليةالديانةمنمستمدهأي(سابيلية)1أنهااكسندروس

بعدفيماأنهإلا.كاهفضداجراءأياتخاذفييتعجللمالأسقففإنهذامنوبالرغم

آريوسبدعةانتشار"بعد،الكيسةقسومرمجمعمنقرارايتخذأنالآسقفاضطر

ياياالأكسخدروسالقديررفكتب.بسببهاالمومنينوانزعاجالكنيسةواضطرابقيال!سطو

النزاعحهمذالفضمسكزنيمجمهعقدمنهطالباالبهيرقسطنطينالملكالىالإسطخدضي

منهطلبالملكالىقرطبةاسقفاوسيوشوذهبعليها.مختلفأخرىمسائلوتقرير

فيللإجتماعالمملكةأسافةجميعفبهبستدعيمنثوراوكتبقسطنطينفارتضىالطلب

-بطريقةالمجمعهذاأدانحيث(525صفحة1924،القمص)الشماس"...نيقيةمدينة

الك!نيسة.شركةكمنوقطعهبدعتهبسببآريوسالقديسما-

يجمعأنمنوتمكن.الصغرىفاسياسورياإلىاتجهثمفلسطينإلىأريوسرحل

منوكانالتلاميذ،لعقيدةتعتبراهمتدادالتيعقيدتهعلىوافقوهالأساقفةمنعددحوله

ية"قيصصأسقف"وأوسانيوس،اللوكيانىنيقوميديا"أسقفأوسابيوش"هؤلاءبين

وطالبوا.عقدوهمجمعفيوبرأوهأيدوهقدحولهتجمعواالذينالأساقفةوان.الأوريجانى

مجمعفيعليهوافقواإقراراأريوسكتبماوسرعان..الكنيسةإلىأخرىمرةيعودبأن

إلىبالطبعودعا.رفضهالذيالإسكندريةأستهفإلىكرسالةوأرسلهنيقوهميديا،فيعقدوه

أ!لوس.ادانةاعتمدم318سنةبالإسكندريةمجمع

وقعتالتيللمصادماتنتيجةنشأتالتيالاضطراباتبسبب،بقليلذلكوبعد

الإسكندرية.إلىأخرىمرةالعودةمنآريوستمكن،وليكينيوسالكبيرقسطنطينبين

الثالث.القرنأوائلرومافي!!ظوالذي،باسمهالمعروفةالصابيهليةالبدعةصاحبةسابميليهوسإلىنسبة(1)

أن"فنقواط.أقانيمئلاثةوليررواحدشخصرهمالاقدسوالروحوالابنالآببأنتعلموالصايلية

أختافىأنوبعدالتجد،فيلابناباسمنفسهححوظهرثم،القديمالعهدفيالناموشأعطىالآب

فيمتواليةظهوراتثلاثهوالثالوثأنأى.القدسالروحباسمنفسههوظيربالصعودالمسح

واحد.جوهرلهمأقافيثلاثةوليررواحد،لثخصالتاريز
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!خلوقيسوعبانعقيدتهلأجلمبتكرةوبأساليبشديدبحماسبعمكأخذحيث

عقيدتهنشرعلىساعدوقد...والأشعارالأحاديثطريقعنالجماهيربينونشرها

مباحثاتيجرىوكان..للنضالوحبهوالتقوىالورعمظاهرمنأريوسبهيظهركانما

فيالمسيحيةمنيسخرونوأخذواالفرصةتلكالوثنيونفانتهز.الشعبمعاللاهوتية

.(المناق!ات)1تلكبسبهبمسارحهم

النقطة.هذهفي،أخرىبهرطقاتالهرطقاتيردونعيوناليسوالألوهيونيزللم

ماهناونقصد.وكنيستهآريوستدينالتيالخرافاتهـمنجملةأتباعهميعلمونكانوافقد

لناقالالبطريرك"بطرسإنقالأنهالإكسخدروسالقديسرعنبطريقابنيركالبونقله

رأيتفإني!!الكنيسةفيمعكمتدخلوه،ولاتقبلوهفلاآريوسلعناللهإنيستشهدأنقبل

،""أريوس:ليفقال،؟ثوبكشقمن،سيدييا:فقلت،الثوبقمشقوالنومفيالمسيح

فكيف،(421صافحة5091،بطريق)ابن"الكنيسةمعكميدخلأو،تقبلوهأنفاحذروا

بالغاماتوالافكرالإيمانيصدقفهلكالاسكندروس،كبيرقديسمنهذاتصديقيمكن

والوجود؟؟!العالممعوعلاقفوطبيعتهالإلهتحديدقضيةمثلقضيةفيخصوصا

الحقياقةعنالبحثمنهأكثرالأرواحعلىالرياسةنحووالسباق،اللاهوتصراعإنه

!الأهـمواجمتلاطمهائجبحروسطابرةبمثابةكحيالتي

آريوستعاليمهرطقش؟:أمتوحيديشالأريوسشهل-5

وأن،حيديةتوتعاليماآريوستعاليميعمبر،الإسلاميالعهدأواسطفيتاريخيتيارظهر

الخالم!بالتوحيدتهلاهوفسموا،الحقةالمسيحيةالتعاليممنمقتدىعلىكانآريوس

أريوشآضخاب!يئهمفرقىؤالتضاش"هـ-574سنة-توفيالظاحريحزمابنقال

ؤأنهقخلوقعبدال!لآمغقيهمجيىؤآنائمخزدالتؤجيدقؤلهؤمنبالإسكندريةقسيسأؤكان

(47الصفحة،1الجزءصفحةحزم)ابنؤالازض"ال!قؤاتخلقبقاالييئتقاتىاللهكلمة

.(1:7)لقراطالكسيوالتاريخ(2:16)"المؤرخلاوسابيوسقسطنطين"حياةانظر(1)
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هـ-668سنة(-توفي1)الهاشميالجعفريصالحآريوسحولموقفهفيحزمابنتابعد!و

كثير.هـوغيرهم852سنة)3(-توفيالقيمهـوابن828سنة)2(-توفيتيميةوابن

حزمابنأطروحةقبولعدممنبعضاف!ظهر،الفتحأبوالشهرستانيالمليالمؤرخأما

واحد،اللهأن:آ!لوس"وزعمآ!لوسمعضقدعنالشهرستانيقالإذا،آريوسلاهوتفي

العالم،خلققبلمخلوقوهوالاصطفاء،طريقعلىوابنهاللهكلمةالمسيحوأن.أباسماه

واسطةوأنها،الأرواحسائرمنأكبرمخلوقةروحاتعالىللهأن:وزعم.الأشياءخالقوهو

روحانيا،لطيفا،جوعرا،ابتدأالمسيحأنوزعم.الوحيإليهتؤدي،والابنالآببين

عندالأربعبالطبائعتدرعوإنما،الأربعالطبائعمنبشيءممزوجولا،مركبغيرخالصا،

.(32الصفحة،الثانيالجزء،ت.د)الثهرستاني،معريم"منالمأخوذبالجسمالاتحاد

اعتبارفيموقافهمعلىيزالونفلمالتارلخيينوالآباءالمسيحيهينالباحثينأما

الآريوسيين--ضدكشابهفياثناثيوسالقديسقال،"بالله"مشركينوالآريوسةآريوس

مناياهمعتبرا،الابنبإنكارهوذلدكافرأنهالنواحيكلمن-لأثيثآريوس-أي"ولكنه

بطريقابنذلكإلىأشاروقد.(11صفحة9841،اثناثيوس)القديس"المخلوقاتبين

لأوائلالباعثأنالشقلوأربابالمؤرخونذكر":-ـه668سنة-توفيالهاشميالجعفريصالح(1)

وحرمهمنهميخالضهامنولعنضالثريعةبالتيحةأيضآالملتبة-/الأمانةهذهترتيبعلىللنصارى

يرىولا،غيرهمعهيشركولاالباريتوحيدوطائفتههويققدكان،أوائلهمأحدأرلوسأنهو-

فيمقالتهففت،وروحهبجسمهمخلوقوأنه،ورسالتهنبوتهيعتقدبك؟النصارىيراهماالمسبحفي

،9891،)الجعفري"..وتناظروا.قسفنطينالملكعندنيقيةبمدينةواجتمعوافتكاتواالنصراية

.(005-994الصفحة،2الجزء

المسيح،دينبدللمنالصحيحالجواب،تيميةابنانظر،!!سآ!لوبناللهعبدآريوسسمىو(2)

الطبعة،الرياض،الانضيلةدارويخره،الألصيناصربنحسنبنعاب:وتحقيئدراسة،964:!ر/2ج

.م4002هـ/4841،الأولى

،لنان،بيروت،زيدونابندار،والنصارىاليهودأجوبةفيالجارىهداية،الجوزيةقيمابنانظر،(3)

م0991هـ/0141،الأولىالطبعة
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قسطنطين"الإمبراطورأماموآريوسالإسكندروسبيندارتالتيالأوليةالمناظرةفي

خالقهوفكانالأمر،كلمةيسمىالذيالابنيكنلمإذكانالآبانأقول:آريوسقال

سلطانكلأعطيتقد:ياقولإذ.المقدسإنجيلهقالكمابينهماوماوالأرضالسماوات

الكلمةتلكأنثم.ذلكهـصنأعطيبمالهماالخالقهوفكان.والأرضالسماواتعلى

فالمسيحواحدا.مسيحاذلكفصارالقدسروحومنالعذراءمريممنبعدفيماتجسدت

.مخلوقانجميعاأنهماالاوحسدكلمةةمعضياناذا

وأخلقنامنعبادةعليناأوجبأيهماأخبرنا:لهوقالالإكسندروسذلكعندشأجابه

الابنخالقناكانفإن:الإسكندرسقالخلقخا.منعبادة:آريوسقال.يخلقنالممنعبادة

الذيالآبعبادةمنأوجباذاالمخلوقالابنفعبادةمخلوقا.الإبنوكانوصفتكما

منوذلكايماناالمخلوقالابنوعبادةكفرالخالقالآبعبادةتصيربل،بمخلوقليس

.(125صفحة5019،بطريق)ابن"...القبيحاقبح

يصعب،الموضوعيةالعلميةالناحيةومنفإنناآريوسلاهوتمنالموقفكانوايا

اثنين:لسببينوذلك،فينالوموقفمنالتحقيق

له.المخالفينأعادئهكتاباتمنهيآ!لوسلاهوتعنلديناماكلأنا:الأولالسبب

إلىورسائلهالثاليةإلاهمنهالنايقولم،ضاعتكلهاآريوسكتبأن:الثانيالسبب

اعدائهكتبهفيمناقولهكونهااعتبارعلىكاهملةمصداقيةلهاليسأيضاهي،أصدقائهبعض

كالتالي:وهي.والتشويهللتحريفعرضتتكونقدبذلكوهي

نيقومي!يشآسقفالى1-سالش

كتابهفيثيئودوريتسوكذلك.(1)""باناريونكتابهفيإبيفانيوسلناحفظهاوقد

وضدضدهالكسندروستحاولعلىيحتجالرسالةهذهوفى.(2)"الكنسى"التاريخ

الخير.سلةمعناهاباناريون(1)

لثئودورل!.الكنسيالتاريخ(2)
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مولوديخر"ليصلكفإلهالابنأنويقول.تامةصراحةفيوتعاليمهأراءهولعرضأتباعه

نيقوميدياأسقفباوسابيوسيستنجدالنهايةوفىالمولود"غيرمنجزء"ولا"49ع"،03

اللوكيانى"."الاتحادمنأنهإياهمسميا

الإسكندريشاسقفالكسندروسإلى2-رسالس

"باناريون"كتابوفى.(1)"المجامععن"أثناسيوشأعمالفيالرسالةهذهحفظت

وهي.(3)"لايلارى"الثالوثكتابفيالا،تينيةباللغةحضظتكما.(2)لابيافانيوس

الأريوسيونعقدهوالذيالأولنياقوميديالمجمعقدمهقدكانإلىالإجماليالاعتراف

كلقبلولدقد"الابنأنواعتبرالمثيرةالتعبيراتتحاشىالرسالةهذهوفى.المنافيون

يولد.آنقبلمنموجودايكنلمأنهلاإ.الدهور"

يعنيلاموحدا،-يقولون-كماباعتبارهلآ!لوسالمسلميناكثرتأييد:الثالثالسبب

بعضوجودرغم.اليومنحنعنهاننقلالتيالمصادرنفسعنينقولونلكونهمنظرالهثئا.

أبيالشيخحالهوكماسوحدايعتبروهولمآريوسانتقدواالذينالمسلمينسنالمحققين

."والنحلالملل"كتابهفي،الشهرستانيالفشح

الإيمان3-اعتراف

الكضسئوالضاريخ(4)لسقراطالكنسىالتاريخفيالرسالةهذهحفظت

ولدقدالابنبأنوقالطالحاقيقجةعقيدتهحجبالرسالةهذهوفىلسوزومينوس)5(.

يأمنئها"حرفبحذفالمولود"3ء"!+أ"!9!9كلمةكتبتلوالدهورلأنهكلقبك

المولود.وليررالمخلوقتعنىوأصبحتمعناهالتغيرده"!يمأ"!9!9

.(96:6)سنيوليالا"نيوضنابا"نظرا(1)

.(92:7)سيخوبيفالا"ن!لونابا"(2)

.(سحه:4:12،6)"الفالوثعن"ايلاردوس(3)

.(1:26)"لقراطالكييالتاريخ(4)

.(2:27)"لوزضميوسالكنسيالتاريخ(5)
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!ا-))ثاليا"

مأدبةمعناها"ثاليا"وكلمة.(1)الكتابهذانصوعرربعضكتاباتهفيأثناسيوسحفظ

نشهيظهرنجدهافتتاحيتهاوفى.جميلبلحنوسنظومةبأبياتتقريباكلهادبجهاوقد.أدبية

..اللهعنيتحدثعندماالشجيةوالعواطفبالعقيدةمملوءأنه

...اللهعارفى...اللهمختارىإيمان"بحسب

...سد!لااللةروحعلىحاصلين..الثابتةال!رعيةالتعاليمذوى.قديسينابناء

..اللهعارفى..السابقين..الم!اركينحكمةمن.هذا.تعلمتنفسىأنا

..هؤلاءكلأثرمقفياأناأتيت..الحكماءأقوال!!كحسمت

..العقيدةبنفسمتمش..الحميدةالسمعةذووأنا

الله.حكمةبنفس..اللهمجدأجلعنكثيراومتحمل

منهـعناسبةلكلالأشعارمنأخرىمجموعةلأريوسكانأنهيبدوهذا،عداوفيما

،""البحريةتسمىالتنالمجموعةفيأثناسيوسبذلكأشارامك.(2)الحياةمناسبات

الخ..."الرحلة""الرحى"

المسيحيشفيالتوحيدمعنىيف-1-4

بحسباختلففلاهوتها،مختلفةوتياضاتطوائفشالمسيحة،قبلمندفسناكما

آمنتاستثاءبلاالطوائففكلالمبداحيثمنلكنمعها.ولتفاكلفيهاينمىالتيالثاتافة

.الأوثانوعبادةالأصنامعلىالحربوأعلنتبالتوحيد

عليهمكانماوكثيزا،17:61أعالأوثانتعبدأممبينالأوائلالمسيحيونعاشلاقد

.(6-ه:1)الا!لوسيينضدسأثناسيو(1)

.(2:2)الكهنيرالتاريخوفيلوصتهورغيوسنيقةمجمععنسأثناسيو(2)
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:51)أع،للأوثانيذبحونهاالتياللحوممنوالأكلأعيادهمفيالاشتراكهمشاككمواجهة

.(8:51كو1كوروثوسفيوبخاصة،02و2:41رؤ،4:3بط02،1

لا":الرلتويقول،ه:5أف،ه:3كوأوثانعبادةالطمعأنالجديدالعهدفيونقرأ

.61:13لوقا،6:42متى"والمالاللهتخدك!واأنتقدرونلا..سيدينيخدمأنأحديقدر

شائعة.كانتالتيالوثنيةبالعباداتيرتبطلاالشريرةالشهواتمنالشديدوالتحذير

الجنسيبالهوسالمصابهذالعصرناألزمهمابل،فحسبالأولىالمسيحيةالعصورفي

.16:18روميةآيضاانظر،3:19ي،2.و5:19غلاطية

ويتفق،1:12روالثريرةوالإرادةالنجسالقلبأساشاهوالأوثانعبادةمنغإن

وليس،الوثنيةإلىاللههمعرفةمنأنحدرقدالإنسانأنفي،النبيإشعياءمعبولسالرسول

بالهربالكشابيأمررلذلك،44إشعياء،\روهميةانظراللهمعرفةإلىالوثنيةمنارتقىأنه

فيماالمسيحيينومنالملاييناستشهدقد،5:12يو51:41،1كو1الأصامعبادةمن

الشركواعتقاد،الأصنامعبادةعلىلهمالرومانيالإكراهبسببالإضطهادبسنواتعرف

إذنالنظير.منقطعةبسالةعلىشاهدةتزللمالتيالعذاببأنواعفعذبوافأبوا،تعالىبالله

المسيحي؟التوحيدطبيعةماهي

قدير.شيءكلعلىوهوشيءكلخالقلهشريكلاواحدبإلهالإيمانإنها

يقدمونالمقدسالئالوثاصحابفمعتقد.التفاصيلفييكمنالشيطانلكن

يلي:كماثالوثصورةفيالتوحيد

المقدسالكتابويتحدث.القدسالروح-الابن-الآب:موالمقدشفالثالوث

هئمال!ضاءلهيت!قدونالدين"قإن:بقوله!الثالوثيةالطبيعةذاتاللهوحدانيةعنصراحة

الرسوليوحناؤاجد(ارسالةهئمالثلآثةؤهؤلآءائقدس!.ؤالزوح،ؤائكيقة،الآب:تلآتة

.السلامعليهالمسيحيسوعأوالابنهووالكلمة،5:7الأولى

قائلا:الخالوثيالتوحيد-الهراطاقة-ضدكتابهفيأوريجانوشألقديسويبين
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وإنالقدسوالروحوالابنالآبفإنواحدا.الهابلآلهةثلاثةيقيملاالثالوث"

ولمحافصل،(38صفحة1864ألافونسو،)التمديس"واحدةذاتفهمأقانيمتلاثةكانوا

بهأعنيواحداأقنومالأن"قائلا:التوحيدمنالضمطهذاالإسكندريميرللوسالقديس

لكنهط.(1)منهينبثاقانالآخرينالأقنومينلأناللاهوتمبدأهوأحد.منينبثقالذيالآب

وأبيأبيفيأناالمسيحيسوعسيدناكقولكاتولفيهمسشمرينيبرحانرأنهمابنوعينبثقان

هوتالافيقيمونالهيةواحدةوذاتاواحدةطبيعةلهمأنحيث.فمن..،51:38:يوحنا.(يف

.(بتصرف،35صفحة،4186ألفونسو،فقط")القديسواحداوالهاواحدا

للمعتقدوفقافيعتقدون،وغيرهوآريوسالسميساطيكبول!مرالثالوثكع!نكريأكا

الابنوأن.والقرابينوالضقديسوالتكريمللعبادةالمستهحقالواحدهوالآبآناليهودي

أكدهماوهذاالبشر.وسائرالملائكةمئللهعبيدوهمللهمخلوقانهماالقدسروالروح

التياراتمنغيرهامثلالآرلوسيةالعقيدةكانتلقد":قالإذيلتر.البورفيسورجاللاهوتي

توراتية،نصوصعلىحاذقةبصورةقائمة-الكاتبالمسيحوألوهيةللثالوثالمنكرة

وعلى،وحسبربافيهايدعىالمسيحأنحينفيحقيقيا،إلهاوحدهبوصفهالآبتقدم

-آو""الإئخارلةتشوبهاآراءوهيوأريجانالإسكندرانيدونيزمثل،الكنيسةآباءآراء

ظلواالذينللمسيحيينالعاقلانيةالإتجاهاتوعلىبة!اليخضعالابنإنإذ،-الخضوعية

معتنستخدمكانتالميكتلكتبسيطيةحججعلىوأخيرا،اليونانيةالن!لسفةتأثيرتحت

للهبالنسبةيقالنافسهالأمرلا،بالطبعواحدا؟"تنجبيأنقبلابنلديككانهل"النساء:

.(79صفحة0702)ويلتر،"...ينجبأنقبل

الحصر-سبيلعلىلا-أمثالالأوائلالك!نيسةآباءمنكيرعندالمقدماللاهوتححو

ويوبخالثالوثينكر.مونتانوسالاتدي!أتباعمنكان،الفريجيبراسياالقدي!+

بالله.الشركعلىالمثلشة

ذلك.فيالم!يهجةالطوائفبيناختلافعلى(1)
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لاهوتينكركان.ميلادية971سنةتنصرثموثنمياكان،ترتوليانوسالقدي!+

.الاقديس!؟الحيواناتأيبيسكيثيالكاثوليكيينيسمىوكانوالثالوثالمسيح

.14صانحة،4186،لكوريدي

تمييزص!ني."كانميلادية02دسنةاعتقادهأظهرالشهير،الليبيسابليوسالقديس+

واحدلإلهأسماءثلاثةتوجدأنه"قائلا:،الأقدس!الثالوثفيألاقانيمالثلاثة

."المختلافةاللاهوتكحافاعيللتبيانمخترعة

،المخلوقاتكسائرأنهيعتاقدالذيمكدونيوس،البطريركالقسطنطينيةأسقف+

الملائكة.كأحدللابنوخادم

الليبيآريوسالقديس+

.اجداكثيرهموفينيقودنيدياأسقفالنيقوميدييوسلبيوسوالقديرر+

مع،الأولىالمسيحيةالكنيسةتوحيدفيالأبرزهماالتيارينهذينأنيظهرفالذي

والعموميالأفاتيالمستوىعلىوشعبيةقبولاالأكثرباعتبارهالثانيللتياراكبرحظوظ

والماقبولةالبسيطةاللاهوتيةلطبيعتهنظرا.الأولىالستةونالقرفيالقديمالمسيحيللعالم

أصحابهيعتبرهالذي،التثليثيالمانهومبهايتمالتيللاعقلانيةنظراوأيضا.وفطرةعقلا

كما.نخبويالاهوتايصيربذلكوهو،الا،هوتيينمنالخاصةإلايفقههلا،!لاهوتيا!سرا

الجماهيرلدىمقبولايكنلمماوهذا.ملكوتهفيالدخول!عندخارجاالعقلتركيجب

آنداك.الرومانيةالبلادفيالمسيحية

عامسرؤيش:آريوس2-4-تعلي!ا

آنها-أيكشيرونقال-كما،واحدةمدرسةعلىهذهآريوسالقديستعاليمتاقتصرلم

أعتقدواالذينالمتطرفونالأنطاكيوناعتناقهاالتيال!صتابيةاللهوحدانيةعنلاتنطلقلم

فكرةعنتنطلقلمأنهاكما،يسوععلىمجردةإلهيةقوةبهبوطوتشككتهذبالابنبأن

الإلهيةالوحدانيةهذهبأنأعتقدواالذينالمتطرفونالسكدريوناعتنقهاالتيالوحدانية
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وحبن.الوحدانيةفلسنهةعننشأتهيبل،الإلهيةالموجوداتكللتحوىاتسعت

الو!نفسفيوأنهواحداكاناللهأنيؤكدأنأرادفإنهمضطرفاموحداكانأريولهشأن

ا!!التحولحلأما.وابنأبإلىاللهتمييزسيعنىإنمااللهوحدانيةحلأن.متحول

..العالمهذاخليقةبواسطةسيكون

بدايةلهلي!،وحدهسرمدى،وحدهمولودغيرواحد،اللهفإن،اعتقادهوبحسب

..آخركائنيوجدلا،اللهوبجانب.(1)وحدهالخلودلهالذي،وحدهالحقيقى.وحده

التعاليموهذه.."والكلمة"الحكمةهيشخصيةلاعامةقوةتوجدطرياتهعنولكن

الارهوتيفكرولكن.السميساطيبولسللقديسالتي"المقتدرة"الوحدانيةعنصأخوذة

فهوواحداكاناللهأنفيما.""الغنوسيينوتأثيرات.""المدافعينعلىأكثراعتمادايوضح

أبا".صارفقدبعدفيماأما.أبادائمايكنلم"اللهأبايكنلم

الكائنهذا.واحداكائخاخلقعندئذ.العالميخلقأنأرادعندماأبااللهصارولقد

الحكمة.أوالكلمةاستعارياويسمى،الابنأسماه

:حكمتانتوجدأريوستعاليمفحسبإذن

العامة.الواحدةاللهقوة-

سنالوجودإلىجاءالذيالثانيةالحكمةهوالكائنوهذاواحد.ذاتىإلهىوكائن-

وقتهناكوكان..العدم!نخلقذاتهالله"كلمةيقولإذ.همظوقفهوثمومن.العدم

الخليقةأولنفسههوأنهبل.جودا.مويكنلميصيرأنوقبلموجودا.يكنلمحيسما!ا

..والحكمةالكلمةهناكيكونآندونوحدهكانوحده"اللهأيضاويقولصار"لأنه

الكلمةدعاهالذيوهوشخصاخلقبالضبطعندئذيخلقناأنأرادعندماذلكبعدوعن

نصهاوسنئدم.61المجامععنأثناسيهوسكتابفيوجدتالكسندروسإلىرسالتهفيآريوس(1)

الله.بحول.النقطةهذهآخرشأتيفيمايةالإنجينعنمترجمة
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مناقتهبسهخاصانصااستخدمتعاليمهيؤيدولكى(1)"بواسطتهيخلاقناكىوذلك،والابن

تحدثقدقبلمنأو!لجانوسوكان،8:22."أمثال.طرقهأولأقامنىالرب":الأمثالشر

الأولالجزءأريوسأخذوهخا"الأزلىالكلمة"ميلادعنتحدثكما،"الابن"خضوععن

"بالميلاديقرأنبعدفيمااضطرعندماوذلك،المبجلأوريجانوسالقديستعاليممنفقط

العالم.خلقهسبقالذيالز!نفقطيعنىبأنهذلكمنسراالدهور"قبل

والابن.يوجد.أنأيضاالزمنبدأعندما،الابنبخلقالعالمهذايبدأ.أريوسدن!عش

ويعتبر.كاملإلهالابنيعتبرأنعندهالمستحيلومن..الخليقةومهندشالأولالمولودهو

يضحولأنيمكنأنهأهميةالأكثروالأمر..يعرفهولاالآبيرىلالأنهمحدودةكحعرفتهأن

أيضاهكذا،الكائناتجميعهمئلفإنهالطبيعة"وبحسب..ر!بلاويتغيريتحولكماويتغير

يبقىأنفييرغبأنهطالما،المطلقةأرادتهبننس!ولكنوالتحويلللتغييرقابلذاتهالكلمة

طبيعتهأنحيثمثلنا،يتحولأنأيضاهواستطاعتهفيفإنهيريدعندماحينئذصالحا..

.(51صفحة9841،اثناثيوس)القديسللتغير"قابلة

أريوسمخهاتخذالذي"الاكتمالعلى"الاتدرةاصطلاحالساموساطىبولساستعمك

ناحيةومن.إنسانفيللكلمةبسيطظهورهوالمسيحأنوهولتعليمهوفقا..تعبيراتهكل

اللهيدعىأنيمكنالابنفإنوبالتالى..كاكلإلهوليسفاقطكاولإنسانيعتبرفهوأخرى

حينماأيضاالناسمنالبسطاءبهيدعىأنيمكنالذيالاسمنفس!وهو.فقطاستعاريا

"التبنىهرطقةتعليمكليتضحوهنا..والأخلاقالروحانيةمنكاملةدسجةإلىيصلون

لمسيح.اعن"ءهكاه!أ"ه

تحدثبالطبع..بويذويتلاشىبالثالوثالإيمانأنهو:التعليملهذاالأولىالنتيجة

وفقالأنه.وأزلياأصليايكنولممتأخراصدرقدأنهاعتبرهأنهإلاالثالوثعنأيضاأريوس

أزليا.إلهاكانوحدهالآبفإنلتعليمه

السابق.المرجع(1)
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نتيجطتتكونلا،الكلمةلتأنسكنتيجةصيغتالتيللإنسانالجديدةالحياةأنفهي

الموقفهذاأنيقولأنشخصأييتمكنبهذاو..وأخلاقىروحىسموبواسطةبلتأليه

قدوكانوا.شلسفيةمدارسكمننث!ؤواللتقاليدوفقاالذين(1)المدافعينمنأرلوساقتبسهقد

بسببمبررالهيجد""المدافعينموقفأنإلا..الجديدةالحياةعنمماثلاموقفااتخذوا

بأريوسريتعلقفيماأما.بالحديثإليهيتوجهونكانواالذيوالعالمفيهعاشواالذيالعصر

والعمق.الحركةمنخاليةأنهاإلا.حادةكانتأنهاولوالتيأفكارهركوديظهرالموقففإن

فرضقنسطانطيوس،الثمرقحاكملأنالكبير،قسطنطينوفاةبعدالأحوالساءت

فقد،م035عامقسطنسأخيهوفاةبعدأما.يحكمئها.كانالتيالمناطقعلىالآرلوسة

ومقاوميهمعارضيهنشاطالحاكمكحذاوسحق..الإشراطوريةأنحاءجميععلىقضها

وبعضرالشرقمراكزأهمفيالأولينالأساقفةمنبدلاأريوسيينأساقفةبإحلالوانثمغك

.الغربجهات

الذييوليانوسلأن.ال!امخالأريوسيينبناءفجأةأنهارقنسطانطيوسوفاةوبعد

عادوعندئذ.متساولةمعاهملةالمسيحيةالمذاهبجميععاملالوثنيةبالعقيدةيدينكان

شمله.تنظيمإعادةفيالتأليهوبدأ.أماكنهمإلىالمنفيون

تفصيليشرؤيش:آريوس3-4-تعليم

فإنلذلكآريوسيين،قبلمنتكتبلماليومالآريوسةعنالباقيةالكشاباتمعظمإن

هناك.بدقةتحديدهيمكنلاالرابعالتكلرنفيآريوسبهنادىكما"الآت"اللهمفهومتحديد

النيقوميديسيوسابيوالأسقفإلىبنفسهآريوسوجههاالمجالطهذافيهامةتعتبررسالة

وأمام.الوثنيينالأباطرةأماموالمميحيينالمسيحيةعنبالدفاعقامواالذينالكيسةمعلمىهم(1)

أشهرومن،والثالثالثانيالقرنينخلال.الييوديةالهجماتضدوأحياناالمعاصرةالوئنيةالنملسنات

.وأوريجانوسواتياغوراسوتاتيان.يوسيتوسالمدافعين
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كتاباتأيضاهناك(0102الثاني)تحرين،للعقيدةوافئالثرخاوتعشبر،إيمانهيشاطرهالذي

عامبشكل.المذحصبمعتقداتأنيوضحالرابعالقرنفيالآرلوسيينميلانوأساقفةلأحد

إلىال!نهايةفيأدتوالتيوآريوسالرسميةالمسيحيةبينالخلافناقاطتحديدسمكن

للآبخاضعينالقدسوالروحالابنواعتبار،وحدهللآبالأزليةباعتبارهبالهرطقةوصمه

فيقبلوكذلك"بجوححره"شبيهينبعبارةلاحقةمرحلةشيقبلأنهرغم،جوهرهغيرومن

والروحالابنأنتؤمنيوسةالآص."الدهوركلقبللآبامعموجود"مفهوملاحقةمرحلة

طريقعننجأنهتؤمنأنهاغير،المطلقالكامكالإلهوهوالآبهمقابكآلهةأنصافالاقدس

(7صفحة9961،)عون.الآبوعجلالعالمخلقالابن

:النيقوميدييوسابيوسإلىالموجزةرسالتهفيآريوسيقول

والبعفس،اللهإنتاجأنهالآخروالبعفس،اللهتجشؤهوالابنأنيقولمنمنهمإن"

أنهمنالرغمعلى.عليهالاستماعأوقبولهنستطيعلاماهووهذاأيضا،أبديأنهالآخر

ليررالأبنأن،وتعقمتعلمكماونعتقد،نقوللكننا،الآلافمناوقتلبالهرطقةحكمناقد

إننا.وثابتووحيدكامكفالله.الأبديمنجزءهوبل،الأشكالمنشكلأيفيولاأبدئا

(!!!3ع،كه3ر99،.ء4،)(لمالبدايةهوالآبلكنبدايةللابنأننقوللأننامضطهدون

آريوسلدىالأقدس3-4-آ-الثالوث

الآريوسةعلىحكمولذلكبالجوهرمتساووغيرمخلوقالآريوسيالثالوث

هـ.332سخةنياقةمجمعفيوالمروفبالهرطتكة

بينيا،فيمامتبايخةأقانيمثلاثةيشكلونالقدسضالروحوالابنالآبآنسآريواعتبرفقد

.(941صفحةلإأ/حءطا،925).للابيخضعبدورهالذيللابنيخضعالقدشالروححيث

فيمتباينةالطبيعةهذهأنغيرالإلهيةالطبيعةفيتشتركالثلاثةالأقانيمصننالرغموعلى

والابنالكلمةإنيقولفهو،المرؤوسيةنظريةعلىيرتكزالآريوسةهمفهومإنجوهرها.

وبالتاليلئهماأصليكنلمبدكأاإنمالهما،ذاتهيعطيإذكيانهما،منهويقبلانالآبمنينبثقان
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الافريد)المطلقالإلهيالكيانيمتلكونلاآلهةكانواوإنفهممرؤسين،مابصورةيظلان

الذيالابنمنوأرفعمتعاليجوهرذوالآبإنآريوسشبحسب.(42صفحةألمولا!مب2010

(8صافحة9961،)عونوالمجدالسلطةفيمنهأقلدرجةفييبقىإلفاكونهمنبالرغم

وحدهالأبآزليش-ب-3-4

كمالاعتبارهحكفاسيقودهذاشإنأزلما،الابنكانلوفإنه،الآ!لوسةالعقيدخحسب

فالابنوأساسينبمبدأينيقرأنيمكنلاالعقلأنوبما،مخلوقلكلوأساشامبدأالآب

كانالذيبالآبيرتبطإلاأنه،الأزمنةككوقب!!الخليقعةكلقبكموجودأنهمنبالرغمإذا

أنهأي،الأوقاتمنوقتفيموجوذايكنلمالابنأنيعنيهذا؟كيانهمنهوأخذقبله

(0102،)بيشوي.الأزليةصفةفيالآبمعيشتركانلاالقدسثالروح

وجوهرهالخليقنبالا-ت-3-4

الآبكمالاعتبارهسيقودهذافإنأزلئاالابنكانلوفإنهالآريوسةالعقيدةحسب

إذافالابنوأساسينبمبدأينيقرأنيمكنلاالعق!!أنوبما،مخلوقلكلوأساشامبدأ

وأخذقبلهكانالذيبالآبيرتبطأنهإلا،الأزمنةوقبلالخليقةقبلكموجودأنهمنبالرغم

،الأوقاتمنوقتفيالقدسضالرونخ!موجوذايكنلمالابنابنيعنيهذا.كيانهالابنمنه

الأزلية.الصفةفيالأولالأقنوممعيشتركانلاوالثالثالثانيالأقنومانأنأي

وعند!االابطبيعةمنأنهأي،الابمنالابنبأنالقولأيضاالآريوسةرشضت

إثر،لآبصنمولود:نيقيةمجمعحددهالذيبالمصطلحلاحقةمرحلةشيآريوسقبل

يثتبللمأنهأيالخلقمبدأعلىحافظفإنه،الكنيسةتوحيدالأولقسطنطينمحاولات

الآبكسن""خلقبمعنى"ولد"شالابن.نيقيةهمجمعأرساهالذيالجوححروفقالمصطلح

.الآبوبإرادةبالابنخلقتفقدالأخرىالمخلوقاتسائرأمامباشرة

قابلةغيرالإلهيةالطبيعةكانتولومخلوفاالابنكانلوفإنهآريوسالقديسحسب

الإلهيةالطبيعةانقسامإلىسيؤديللابنمفهجزءاأوجوهرهالآبمنحفإنوالفسادللتغير

الواحد".الجوهر"مبدأوأتباعهآريوسرفضشقدلذلكأصلأ،كحنقسمةالغير
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بمعنىالمجمعأرادهاكماتأتيلافهينيقيةمجمعالولادةصفةإلىأشاروإن

الولادةصافةانأي(1)مخلوقيخر!صولود:يصعلىالنياقاويالإيمانفاقانونانحلق،

الصروففمن.الإلهيالابنجوكعرعلىحافاطاالاكسندروسالباباخطبمن،استخدمت

مولود:مصطلحاستهخدامفإنوبالضالي،أصلهأيوالدهجوهرمنالمولديكونبالولادةأنه

نأإلىبلالخلقإلىيشيرلاالنيقعاويالإيمانقانونفيجاءكماالدهوركلقبلالآبمن

ثسنالابنأنبمعنىهومسيوس:اليونانيةفيدعيماواحد،إلهيجوهرمنوالابنالآب

يصبحبحيثهول!ي!وسمصطلحإلىحرفيضافأنآريوساقسرح.الآبجوهرذات

جومر.شبيهإلىجوهرذاتمنمحوزامعناها

ميشالالباحثالأبيوضجهكماهو،الكلمةالابنحولآريوستعليمملخمى

للتغيرقابلةبطبيعةفهومخلوقاولكونه،الآبسنإراديبافعلموجودالكلمة"إن:عون

نأيمكنلاإذ،الخلائقجميعأقدسرولكف،الآبمنأدنىشكدونإنهونفئا،جسذا

ومنأزليانالقدسوالروحالابنحازفا:جاءنيقيةمجمعجواب.منهأعلىكائنيخلق

عدمآريوسعلىيأخذونالمعاصرينواللاهوتيينالقصادفإنعموفا.الآبجوهرذات

إلىتستندآريوسإليهاركنالتيالشواهدفحتى.القدشالروحألوهةلموضوعتطرقه

.(01صفصحة9961،)عون"القدسالروحلموضوعالتطرقدونمنالابن

بطريقةالجديدالعهدبهيزخرالذي"الله"ابنمصطلحفسرتالآريوسةفإنذلكسوى

همصطلحأنإلىتشيرعموئاالمسيحيةشالطوائف،الطوائفسائرلدفالمتبعةللطريقةمغايرة

جسذا"أخذتالتي"الكلمةوالمتجسد""الابنوهويسوخكونإلىإشارةهو"الله"ابن

يفر!بلابالمعنى""الابنأو""ابنأنهإلىالمسيحيالمعتقديشيرلاو،الآبجوهرذاتمن

تبضئا:إلاليستالجديدالعهدفيوردتكماللهالبنوةأنوجدفقدآريوسأما.عليهالمتعارف

السمساطي.بولسالقديسمنآريوساستوحاهاهذهالتبنيوفكرةخلقهمنذالابنتبنىالآب

.1302،الإلكتروفيللنثرأمتي،نقديةدراسة:المسيحيالإيمانقانون،طهأحمدكتابنظر،(1)

اذا!+ملخ"!"ءأ!1427ء!ء!4."ءح
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اليهوديفيلوفلسفةمنللابنتفسميرهاستلهمقدآريوسأنيرىمنالباحثينومن

فيلونبلوغوسشيءكلرغمآ!لوستأثروقدهذاويلتر:".جيقول،الأفلاطونية

--لوغوسكلهةسماهكائناأولاصنعيخلقنا،أناللهأرادحين":أعلنحين،اليهودي

الخاصةاللهحكمةهيإحداهما:حكمتانإذاهضالك.بواسطتهبخلقنا!!لوابنا،وحكمة

حكمويدعيثهونوعهامنلأنه،الحكمةهذهفيصنعفاقدالابنا!أ،معهتوجدوهيله

حيثمنمختلفةذلكمنوأكثر،وهمنفصلةمتمايزةجواهرالأقانيمهذهولكن،وكلمة

.(79صنمحة0702)ويلتر،طبيعتها"

التوحيدبصيغةشبيهةعقدةذاتثالوثيةلامسيحيةالآريوسةاعتبارفإنذلكمنالرغمعلى

ذلك.سليمانفاضلالمهندسعلىضدنافيذلكأسباب،-وسنبيندققةغيرتبدوالإسلامفي

فيه.أصلأوليسمكتسئااللاهوتهذايكنوإذالمسيحبألوهةاعترفتالآريوسةلأن

يسوعبهاياقصد،(1)الكلمةاللوغوسأنآريوسر--أياعتبر"بيشويالأنباياتول

كلمةاللوغوسمشئهومأصبح،اليونانيينالمدافعينوقتمنذ"ارنولدابراهامالألمانيالقسيتمول(1)

ستينيانوسيويذكرأنالصدفةقيلمنولي!.وإعلانهاللهفكرفغر.المسيحيالثمكريمامتداولاالله

ومعسقراطوأيضاححيراقليطرومعاليونانيةالشعبهيةالضلسفةمعوارتباطهالضوصمذهفياللغوس

هناتظهرمكانكاررفيالمنتثمرةاللوغوسفكرةإن.عامةبصفةينوالمفكابلناييناليوالثعراء

بلاتو.لدىالأفكارلبعضرومشابهةفيلوعندبالفعارر

ذلكمنوبالرغم،ثتكلطالميحقيبالكامكآظهعرقداللوغوسأنعكلأوائلاالمدافعونصرألاتد

مذا،اليونانيةالفلفهمةجانبإلىالمسيحيالايمانوضعفيتشكلتقدساللوغوعنمث"!!ففإن

الدائيةالم!يحيةمنالانتقالةالمرحلةتمييزعلىالتماركأيماعدحقىقبلمنأوضحناهالذقيالتطور

والروحاللوغوسيظير،الصغرىآسيالمسيحيوبالنبة.المؤسسةللكني!ةالحديثاللاهوتإلى

فتهو.تشبيهكل!نوأعلىابعداللهيظلذلكومع.شادياأصبحالذيالفاموسوواهبالخالقيدفيمثا!

يوستانرسرأىمكذا.العالملخلقاللهمنغوساللوانجثقوقد.االحايحتضنساللوغوخلالمنالذي

بالخلاصيخالتاضالىيسوعوأتيالجسدثيظهرانسانااللوغوساصبحيوعوفي.آخرالئهاأنهعلىتئريا

.(1د3-521الصفحات0002)إبراهارد،"....الخطةتارلخكححاوهكذاالجديدةوبالخليهتمة
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الحقيقىالإلهاللهبينوسيطكائنوإنه.الآبجوهرمنوليسمخلوقإلهولكنه،إله

تكونأنمنأسمىوأنه،بالخليقةاللهيتص!!أنيليقلالأنه،المخلوقالعالموبينالآب

لذلكهذا؟عنمنزهوهوالمادةأوالعالماللهيخلقفكيف.بالخلياقةمباشرةعلاقةد

عبارةفلسفوبهذا.العالملخلقكأداة-اللهكمنوأدنىأقلكائن-وهواللوغوساستخدم

يكونأنيمكنلاوالأدنىالوسيطالكائنهذاأنوقال.1:3"يوحخاكانبهشيء"كل

.(0102،)بثوي.والأزليةالجوهرفيللهمساو

آريوس4-4-نصوص

عليهالحكمتمنيقيةهمجمعفيلكن.همخلوقثانويكإلهالمسيحآريوسالقدي!قدو

والهرطاقة.بالحرمان

!مؤلفاتمنوصلتناكماآردوسنصوصالاتاشئأخيلكسأنق!!الناقطةهذهوفي

توضحقدوالتي-سابقا-ترجمتهفينذكرهالممما،عنهالمعلوماتمنشيءمعمخالفيه

نص.كلكتابسببلنا

الوريمر،هميلادية131أوم531عامحواليالإسكندريةفيا!قآريوسسيم

"!ىح!/أهكبوكاليسكنيسةمسؤليةليهإوأوكلت،(39الصافحة،لثالثاالجزء،9881

منآ!لوسوقطع71البطريركبطرسالبابابيدللشموسثةسيم.!4ك!هأ!539.كهىأ2007

ليكوبوليسأسيوطأسقفميليتيوسرجانبإتخاذهبسببأيضأبطرسالباباعهدفيالثركة

إستعيدالإيمانمنكريتوبةقبلترحينما،دقلديانوسعهدفيالإيمانأنكرالذيحاليأ

فيم318سنةبدأ.18أرخيلاوسالبطريركالبابابيدأ!قوسيمم313سنةلل!ركةآريوس

91رقمالإسكندرتة-بطريركالأؤلألكسندروسللبطريركالخريسضولوجيالتعليمنقد

ربطته3أ/ءحدا!".ضاحيةكنيسةفيالخدمةلهأوك!!قديكونأنالمرجحكنالذي-آنذاك

بينهمودارت،الكنستيالمؤزخالاقيصرقيويوسابيوسالتياقوميدقيبيوسابيوسوثيتهةعلاقة

منها،"الاكسندروسالباباإضطهاد"سقاهممافيهايثسكوآريوسكانعديدةهمراسلات

التيقوميدقي:يوسابيوسإلىالتاليالخطاب
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يوسابيوسنيقوميديااسقفصديقهالىآريوسرسالس:أ44

من،يوسابيوسء"8*هكاهالمستقيمالمؤمنلأكثر،باالمحبوباللهرجلإلى"

تدافعالذيالاقؤةشديدالحقلأجلألكسندروشالأبمنحقبغيرالفضطقدآريوس،

المناسبمنأنهليبدا،نيقوميدتةإلىذاه!آمحونيوسأبيلأن.عنه-يوسابيوس-ياأنت

تجاهلكالتيوالعاطافةبالافطرةالزاسخةالمحتةمتذكرأ،معهتحياتيلكأرسلأنواللائق

كثيرأويضطهدنايجتاحناالاكسضدروسالأبالأسقفلأن،مسيحهوالآتفيالإخوة

قوله.علىكساشقتناعدملأجللنا،إلهلارجالموكأننامدينةكلمنيطردناشز.كلضذنا

يشتركالابمعالابنموجودآ.كانالآبكانمنذ،ابنهناكودائمأإلههناكدائمأ"كان

الآبيسبقلا.ألمإنجاببغيربغيرالمولود،الأزلمنذالمولود،الكيانفيالإبدقيالابن

لأن."الآبمنحعووالابنالابنكائنودائمأالآبكائندائمأ،زمنبلحظةولاكيانمأالابن

وغريغو!لوس(1وأثناسيوس)وبافلينسوثيودوتسقيصارتة-في-أخيكيوسابيوس

قدبدء-بغيرالابنقبلاللهبأنالقائلين،ال!تمرقفيحثمالذينهؤلاء-وجميعوآيتيوس

الذينالجهلةالهراطقةوهؤلاء،سول!اكمووححقينيكوسفيلوجوني!عداماقطعواحرموا،

باقهنهيقولونآخرونوبقىفيضأ،كانالابنبأنقالواوآخرون،بهتاقتىقدالابنبأنقالوا

هددناولوحمى،التقتةغيرالأقواللهذهنستمعأننستطيعلسنا.مبتدئوغيرشركهفيكان

غيرالكلمةبأنالآننعقمومازلناوعقمناونافشكرنقولوكما.موتآلافبعشرةالهراطاقة

موجودأكانولكته،طريقةبأيوجودهيستمدلاوآنه،أزلتيكيانأيفيجزءأوليس،أزلتي

الوحيدالابن،(2)بالنعمةالكاهملممتلئالإله،الأزهمنةوقبك،الوقتقبلوالمشورةةئي!ملاب

ولكتنا.أزليغيرهوإذموجودأيكنلميشكلأويخلقأويولدأنوقبلالمتغير،وغير

قولناولأجلهذالأجلنضطهد،مبتدئغيرواللهمبشدئ)3(الابنبأنناتوللأننانفمطهد

الرسولي.اثناثيوسغيرشخص(1)

بالجوهر.لابالنعمةإلهبأنهالمسيحلوصفالعبيرهذاالآريوسييناستخدم(2)

)بحبالتدبيرفيتجتدهفيلهومابلاحموتهللكلمةمالينآريوسخلطيظهروهنا،بجسدهبدءله(3)

.(لإسكندرقيا!ليرتعبيرالقذير
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،(1)أساسيكيانأيمنولااللهمنءأكأليسآنهولأجل،كيانالعدمالا،منجاءآنه

فيصديقيياآلامنا،متذكرأالربفيأوذعك.تعلمهفأنتالباقيوأفانضطهدهذالأجل

.(2)""يوسابيوس،بالحقي!عةتدعىكماأنتمنيا،لوكيانوسمدرسة

الاسكندروسالبطريركلىإآريوسرساقى-ب-4-4

المقدسة.والكتبالمخطوطاتعلىوحاشظاأميناآرلوسثيودوريتيصف

.هح4!ء!81،93ههكلم،34،3481!هكاه3ءول!3

لسبعينروحتأأبأكانأيضأبلالكنيسةكتبعلىأمينأط!تفآ!لوسالقديسيكنلم

عذراءسبعمائةحواليوتبعهلهإستجابتعاليمهثفيبدأوحينما،ناسكةعذراء

سيكوندسمثلوبعفالأساقفةشماسأعشروإثنىقسوسوسبعةالكنيسةمنمكرسة

الليبي،أصلهعلىكبيرأدلياذلهليبياأساقفةدعميكونورتما.ليبياأساقفةوبتوليمسمن

منئاءمنالعودةفيالحقأعطاهأن-بعدلأريوسخطابهفيقسطنطنالملكيشيركما

بدعمسآريوحظىالأحوالجميعفيليبيا،فيمقيمآريوسأنإلى-الأصليطنهموإلى

ربعفكهنةالاقيصرقي!لوسابيوسالتيقوميدقييوسابيوشومنأفريقياشمالفيشديد

ون!اكها.الإس!خدرتة

كنائسفيبهانادى-التيآريوستعاليم(12صانحة"هكه"!*)لورينتزيلخص

يلي:كما-لإسكندرتةا

.آبوليساللههوكانوقتوفيأبأ،دائمأيكنلمالله10

.العدممناللهصنعهخالقححوالابنأوالكلمة02

لله.!"عهأ!يم3قوئوعذة43ءهوحكمتان!!ألحلمء95كلمتانيوجد.3

لة.لرساانكسرعا!شاثفيليبمشهاجعرا،أرسطوطاليستعبير(ع4ال+ء*للملمعع!اء7مملا!هاك)(1)

.""التتمياسمهمعنىلأن(2)
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الله.منبنعمةثابتأظللكتهمتغتر،الابن.4

فىولى-االمسيحيشاستكشاف

إلىجاءلأنهحقيقيغيرإلهوهو،الإلهيالكيان!نوبعيدغريبالكلمة05

الزمن.تحتخلقالوجوديقصد

خماقهاتعرفأنتقدرلاالمخلوقةالكياناتلأن،كاملةصللهالابن!حعرفة.6

مطلق.بشكل

ناقصة.لذاتهالابنفةصر.7

به.نحننخلقلكيلأجلنا،خلقالابن.8

الجوهر.في!حتساثيةغيرأقانيمثلاثةفيكائنالثالوث90

الغنوستنللفكرصدىمجردهيوأفكارهآريوسكتاباتنرىأنبوضوحيمكن

كتابي.مسيحيبرداء!عكتميىولكته

م032سنةآلكساندروسحواليللبطريركآريوسأسسلهالذقيالخطابكحويلي!ا

كما،الابنبخصوصآريوسفكرمنهويتضح،الشركةفيبهميعترثكيإسمرضاءأ

الأشياء.خلقتبهاالتيوالمبادئالآيوناتعنالغنوستةهرا!!فأفيهتتجلى

فيهالذي،الأبدتةالآيونتةالأزمنةقبلالوحيدالابنولد"الذيآ!لوسر:يقول

الكيانإتاهمعطيأ؟بالحقيقةبلبالمظهرلاصيرهالذي،(1)ءيشوكلالآيوناتعمل

لي!ولكف،كامكاللهمخلوقما،متحؤلوغيرهمتغترغير.الذاتيةبححشيشتهاكد+هءم7!اك7!اك

ليساللهبواسطةأصائرالصائرة)3(،الأشياءكأحدليسولكنهصائر)2(،المخلوقاتكآي

للوجود.الأخرىالأيوناتككجاءتبهالثاقيالمبدأباعتباره(1)

الأزل!ة.وللآبالبدايةللابنلينسبواالصائر،غيربأنهالآبوعنالصائربأنهالابنعنالآريوسيينعتر(2)

وأعظملأكماالأكثرالآيونهووبالتاليالإلهيللجوهرألمجونأتربهواللوغوسآريوسفكربحسب(3)

الجوهر.فيمعهبواحدوليسالآبمنأقكفهوذلكومعالأخرىالأيوناتمن
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ولا،الآبمنجوهرقيجزءآنهمانيكماولا،منهتريفأكونهعنفالنتينوسكتبكما

(2)رونكنكنورأنههيراكليسكقولولا،(ابن)1أبإلىالواحدقاسمأسابيليوسقالكما

.(3)الخلقأوبالتبتيابنأجعلقدمستاقأ!وجودكواحدولا،إثنينإلىإنقسمكمصباحأو

الآبمنتكونوأنالايوناتتحياأنوقبلالأزهمنةقبلاللهبمشيئةخلقنصز،كماولكن

،//علا!3"(.،995".7)"...بجانبهالكيانأعطاهلأنهالمجد،منعديدةبأشكال

آريوسللقديسالثالياقصيش-ت44

عنه.ومنفصكالآباللهمنأقلأزليغيرككائنالابنلآريوساللاهوتيالفكرقدم

وأعمبرءللابنالابمساواخمن!!لقلكنهالثالوثفكرةإذأالنسطورياللاهوتيتجاهللم

كان،"تبتيعلاقةبينهماتاقومبل،طبيعتهيشاركهلالذاالآبالله!ن"مولود"أزليغير

إذأ.وابنآبهناك

متساوغيرلكن،ثالوثهناك"إذأ:61ةالفؤ"!4!/من!ثاليا"قصيدتهفيآريوسيقول

."بينهمفيمامختلطةليستكيناتهمالمجد،في

عنتعليمهآريوسفيهاقدمالتي،يةر!لاليمةالوومعناه:"الثالياقصيدةهفانقدم

43*لو43/الهك.ركا!،):اللاهوتيتعليمهجيذانفهمأننستطيعومضها،لآبباالابنةق،اع

(062-952الصفحات

شخصرهوفالآبوبالتافيواحد،لمثخصظهوراتالقدسوالروحلابنواالآبسابيليوساعتبر(1)

الابن.الأبتعبيرجاءمنامن،الابن

إيريناوس،(281والفصل16)الفصلتريفومعحوارهفيالئهيدستينيواصتخدمهاالصيغةهذهفي(2)

كلمف،هوالإلهرةأصو:(01للأمميين)نصحال!كندركيئاكليححندس،(4:9:2طقماتالهرضد)

.!المطابقالحتميقيالنورمنالنور،المقذسالكلمة،العقل!عنالذيالحتميقيالإبن

.نالآبيوتةقالكما(3)
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لاهو،كما،نفسهوالله...\

للكليوصف

احدلامساو،لهليسوحدههو

مجدهنفسلأحدولا،يشبهه

في،الأبديعيهنطلقنحن

بطبيعتهجبلالذيمقابل

مق!ابلفيبدايةبلافهونحمده

بدايةلهالذي

فيزمن،بلافهونعبدهنحن

جاءزمنفيالذيمقابل

!!

صنع،بدايةبلاالذيهو.6

الأشياءلكلكبدايةالابن

المخلوقة

لهبولادتهلهكابنأحدثه

الصفاتتلكلهليسالابنهو

نفسهاللهلوجودالمميزة

هوولا،لهماويليسلأنه

نفسهلأنه،حكيمهوالله010

الحكمةمعلم

مرئيغيراللهأنكافيدليل

للجميع:

سواءحدعلىمرئيغيرهو

بواسطةصنعتالتيللأشياء

للابنصنعنالتيوأيضا،الابن

نعسه

الأولى-المسيحيشاستكساف

4نةم25هتا7ةهعحة

ةهـكاكل.ءغ3ا7،ةقة7هم؟ةلمءكا!7نع*ءة+لم

"/7،ءناغةللمةءاهمما،ه*نللمةةهةهع!7غ*علمللمةمما05

.ءق3ه5

42مماغ73همكا!!كانةمللمكاهـمماع7اةةةممما3لأ7يلمءتا!ا

،2ع777ةم7

2ءقهمكاة7*ه7ة7لا47هللمتاع7،ةة3ة7ةء*أل7

،غ*57!اك

لمةذة5مما!ةكانةم7ء!كاهللمع7لمةة3ة7غ7*ءة7نق

.2ع!كاةكا!

لأ*ء7،4ةم73أة7هـغ7*عم!نن72ع77نقم7ة!ه*ءكا!ة

أكاكل؟عمما2عكم!ا؟أعةلم73لاكالى3!تتةمعة7

،عمكم7ء+5لملأ؟

7ءلمة/"هغةن7لمع*غ25تاهعهقمك!ـه،ن+ةءم،7

.أ!اةم7م5كا

ءنغة2ءةءغم،7آ5،لةلم،نهغةللمةههلمءتاه؟

كا.ن3!بن

!هلةحغةءغلمم7ةءعة؟،ة،ملآم5ءه5ءآله!

.لم!!ةءلكاهم5!نكامة؟

،لأ!اءكلم/،!غة+ةعة،؟لمملمةلممةيمعة5ةة5ء2ةلمءكا!

2ء؟آ7ع/ةة3أ5قاكااكا!نم!تل3!بف7أفب!ة!ةكاهم؟ة

.*ن2ة5
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التحديدوجهعلىسأقول.13

مرئيهوالمرئيغيرأنكيف

الابن:بواسطة

اللهبواسطةالتيالقوةهذهعبر

منهماكك،الرؤيةعلىقادر

هلمقداروففا

رؤيةيتحملأنيقدرالابن

مقدركما،الآ!

غيرلكن،ثالوثهناكإذا.61

المجدفيمتساو

ليستجواهرهمكياناتهم

فيمابينهامختلطة

واحدبلا،أمجادهمبقدر

الآخرمنمجذاأكثرحدود

عنمختلفجوهرةفيالآب

لدالةاللفعح!شصهناللاا

أبدئاالوحدانيةأنأفهموا.2.

تكنلمالازدواجيةلكن،كانت

الوجودلحيزتأتيأنقبل

بالرغم،مباشرةهذاتعقبأنها

لاكانالابيكن،لمالابنأن

اللهيزال

ازليغيركونهالابنثمومن

لابابإرادةللوجودجاء

ؤلد،الذيالوحيدالإلههو

الآخرين،!كعضمختلفوهو

،!3؟لقمغةلمغ،لل!!+!تل5م!تل3ة!تلهة،ءمةة3ةةهح

قي3للمةممالاةلمعلأناة7ءلمكا!ةهعة5أ7آعةأهآةلم75ع

!لمغ3ءهلم5

ن+للمهغ7لمحة3أة؟أمماآعةةممماكا!!غمكا،قل؟ـهللمغلم5

.غء7آم

..يلم25لا7!ءلمة5غء3اةةءع!اكاء*نللمةءءألم5

،ة7عاللمآ+كلم3ه1لاكاي5آء3أكاهـالمءذعن+ءةملمع!كان3ثق7

للم.ءآلآم!للملمة5غءة7ءع!م!غكا!ةكاث!لم5غ+،ة+عءلم75

-غ7053ءقتاهأ7كالمءنء،مءكلم7ةكا!2،ءلآة3لم

.ه*ءكاكاةحاع*ءة+ن

ناحرر7!عة2لملأ7ءللمة5لأ.كالأ؟ةلاةغةهكلمنلأ7،أء+7

.7مج!ءة+ن

4ن3آ3ء25تا7،تاهأ3لأللمة7م05،ة"ءلأمع؟ة

.ءغلمم

*هلم+ةمماة3أحة5كمنتث!7نءلآ+!عكايةلعلأعءلم

،كا!ءمئب!بم

للم2755ع7لأ5يمعة؟غ3ءلم،أكاهمغكاهلمءغملث!7لىة8ة3ءلمهكا

.هتام5!
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حكمةأصبحتالحكمة402

الحكيماللهبإرادة

لابطرقتصورهيمكنولهذا

روحهو.تحصى

حق،،اللهمجد،حكمةقوة،

وكلمة،صورة

تصورهيمكنأنهأيضاأفهموا

ونوربهاءكشعاع

يلدأنيقدرالفائقالواحد

للابنمساوئاواحذا

الأهمية،بنفسواحذالي!لكن

العظمةأو،التفوقأو

العظمةلهالابن،اللهبمشيئة

للابنلهالتيوالصفات

ومنذأينومنمتيمنذوجوده

اللهمنكله-الحينذلك

قوي،إلهأنهالرغمعلى،إنه

الذتهـك!قه
يمكنلااللهباختصار،.33

الابنفيينطقلاعنهالتعبير

يكونه،ماهونفسهفيهولأنه

وصفهيمكنلاهذا،

هذهكليفهملافالابنلهذا

لتفسيرهاالفهملهأوالأمور،

يسبرعيهالمستحيلمنلأنه

وحدههوالذي،الآبأغوار

حتئيعرفلانفسهالابنلأن

نفسهجوهر

عندبالتأكيدوجودهابن،لكونه

الآ!مشئة

ا*ولى-المسيحيشاستكشاف

اأ.هحررءأله!كاذله!نع!ءلآ+ءهله!هتاءععهـقه4لمعءلأ

غ+،7هعءمآلم25تا7للمءلاكاذلم؟ةكا!؟لمغلم+7ء،كاذ؟

،"7عكالق

ئاةللمكاكالم،حيكاذ،!ةكا!ءعءق،لةهـلأعلمة3عأكاهم

.كمأعلق7أءكلم8ة25؟5ئام58

ناكرر.7ع؟،ة3لمأكاكلةناكا!كالء*2أكاثمنقي5غ+مل75لمءمآع

هءا*"7للمغمماهمق7أهتا2ع7كالى7لاةكاي3؟ةءغم/7ة

.*ءأع2م!لل7

.يءلم!ءهلقءعم57ةغ،لآءكلمأعم38كالى،لأللم5حعآع،كا!هن*آ

يم،عههـتاولعءلألمة3أكاةللأ؟هكلمآأكاكلةكاهءءغآم7

غ!ة3عذءكم،له!ةء،نأكاهلمة+ةةمعمكمغتاهمتاهعه

،ن+غء37

*ءأءىة؟يمعة؟لق3،7ة7ءكمعآمهم7*غكمللمءغ5لا؟

.للمنكاعآ

لاء7لعة!الممأع7آع+3!بن7أ!بنةيمع؟ةة7همح

،ناع*ءة+

.ءغلمم2ءة!اكاكام!تلةءغ،لممتاهم3،ءغم،7لىةعكلم3ه5

لت!ءعم5ن!غ!امنق7ليللمء2غ7!ثل7كا!ةم2ع*ءلىةم3لهـالم!ا

.لاء7اعأغ4علم7آع+ة3أة5

كالانا!4كا!2!ةكاننقمةم7"ءكامغمحمغ!مل*7/ة،،ة5

.غء7،3غي،!كا!ام5ق

،4نةمكا3ءةة3أة5لأم7لاكايهمتاكاةءنه7هنكلمعةآه7

ةأ527ءةلقعهـ،47اعءلآةءمكا!5ع!ءلآ+ن7

.لة7هـلق؟
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الذيالمنطقهوما.39

الآبمنللذي،يسمح

؟أباهويعرفينعهمأن

لهالذيأن،الجليمنلأنه

يتصورأنيستطيعلابحداية

ليسلهالذيوجوديدركأو

لداية

كاأ253تا7لمة؟ء2لاء7*!لءآع3ة7غكلم"ءءمة5ة7!اك

ةءنةم7ةم27عمما7لأكا!7كا!نقسلمكايغ7ءكلملكا!لآلياعلم

لىلآةء27ءة،ةلممةمةء*أل7غ*ء7،ةم7ة7*ء7،لقح

،ءغلمم7

للمغءع+لممما5لآلمكا!لآللمغءع+لمءةلم*هـءكاث!ة،ه*نهخلم!اغم

.غء3لمكا

باقيفوق-المسيحاللوجوسالابنسماهمهمالآريوسبالنسبهأنهالواضحمن

إختياريوجودهوووجوده،بدايةفلهولذلكاللهمنمخلوقالنهايةفيفهوالمخلوتات

الآبجوححرمنليسأيضاالابن.ثالوثيةعلاقةداخكحتمئاوجوذاولي!سالآببمثيهئة

.المخلوقاتباقيؤجدتخلالهمن،اللهمنوأقلالإنسانمنأعظم،إلهلكنه

أنكرلكنهكفكرةالثالوثآريوسيكرلموالأريوسيين،آريوسإعتقادكانهكذا

وغيرالآبمنأقللكنكإلهقدمهبلونبيكإنسانالمسيحآريوسيقدمولم،المساواة

له.مساو

!مةمحمدقبلمسلمونأقباول!تابهفيسليمانفاضلعلىالرد6-في

وامقداداتهمالمسيحيينحدينالموحولكتاباسليمانفاضلالمهندشالأستاذكتب

.(صتجتيى")1محمدقبلمسلمون"أقباطبالكشابوسمى.التاريخية

صاحبه-لدىالأفكاريوالضرتيبالمنهجيوالتنسيقالكتاببهذاكثيراأعجبتلقد

رأيت+ني.قطبهألتقلمأنيرغم،واقدرهاللهفيأحبهالذي-سليمانفاضلالمهندس

ومجادلاتمقابلاتلهرأيتكما.الإسلاهميتينوالأزسالناسقناتيفيكثيرةبرامجله

.-نت-الأنزالعخكبوتيةالثب!صةعلىمتنوعةموادفيكثيرةوسياسيةدينية

.0102،والتوزيعالإعلاميللإنتاجالنورشركةعمارد،!دمحمد.د:وتذييلتقديم(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأولىالمسيحيشاستكشاف230

قدمهاالتيالإجتهاداتبعضعلىواقفلكني،وكتابهبالكاتباعجابيمنوبالرغم

نأيجبالذيالعلميالمنطقعنوخروجاتكلفافيهارأيتالتي،سليمانفاضلالأستاذ

دوغمائيةديضيةتحيزاتأيعنبعيدا،الموضوعية-نحوالمستطاع-قدرأكثرميالايكون

البحثية.المنهجيةعنالباحثوتبعدالحاقيقةعنتعمي

تعبيراباعتبارهالارلوسيالمعتهقدمنالكاتبموقف،بالإجتهاداتبالتحديدأقصد

-باعتبارهالإسلامقبلمسلمينالآريوسيينوكون!الإسلاميبمفهومهالتوحيدعنآخر

السيدبهاجاءالتيالنصرانيةالديانةبينهاومنالسابقةوالنبواتللرسالاتتتمت-الإسلام

!السلامعليهالصيح

يتحدثالذيالافىهوتيالإهمتدادقضيةهو،ذلكإلىدعاهالذيسببنتفهمنحن

عهدمنذالأنبياءبهاجاءالتيوالعقيدةالرسالةوحدةعنتحدثحيث.الكريمالقرآنعنه

ئوجإتىأؤخئتاكغاإلئكآؤخيتا!إتا:تعالىقال:عهـلىغ!غمحمدالنبيإلىالسلامعليهنوح

ؤمجيمتىؤالأشضاطؤتغفوتؤإشخاق!ا!مغامجيلإئزاهيتمإتىؤآؤخيتا؟!غتمنؤالتبتين

فيتعالىوقال(136:القرةضة)سرزئههـرآ(اؤوذ*تيتاؤآؤشقيقانؤكخازونؤئوئشؤأئوت

بهؤضسئتاؤقاإلئكآؤخئتاؤالدىئوحآبهؤضىقاالذيننقنتئحملإلثزغ:أخرىآية

تذغوفئمقاائفمتيريمينغقئكئزلهيهتمقزفواؤتاالذينآقيمواأنؤمجي!ىؤفوشئإئزاهيتم

.(13:الرشى)سررةئييسثرل!منإتئهؤتئم!ىتشائقنإتثهتخصياللةإتئه

علىخصوصا،مريمبنعيسىأوتيهالذينفسههووأمته!حلمحمدأوحيفما

التيالتوحيديةالأدلةأنغير.الغيبوعالماللهتغيراستحالةاعتبارعلى،اللاهوتكسشوى

فينظيرلهايوجدلاالمسيحعيسىبينهمومنالأنبياء+ولديناباعتبارهاالقرآنذكرححا

معالفرقبعضتثابهتوإن.الكخسيالتاريخعخهاتحدثالتيوالطوائفالفرقلاهوت

.أخرىمسائلفيمعهتتخالففإنهاالعقائديةبعفالمسائلفيالقرآنيةالعقيدة

علىاعتماداالمسيحيةالطواتفكلبينالحققةتفرقنظريةاعتمدناإذااللهم

ترآني،منظورمنالأقكعلىالتجزء،تقبللاالعقيدةلأنمحالوهذا،القرآنيةالمرجعية
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التقايىؤخةآمنوأالدينغقىذأتريالدقيآمنوأائيهتابأفليقنطآئقة)ؤقاتتتعالىقال

.72:عمرانآلسورة(تزجعونتغقهثمآيخزةؤاكفروأ

مص-489-تالسمعانيقال،الأديانبينالملفقينهؤلاءلفعلإنكاريإخباروحهمو

اللهصلىيمحمدنم!هن:قالواائتهود،ييؤقذاالتقار،أول:آي":الآيةهذهتفسيرفي

مئهظهرقدويقولوا:التاسيتهمهختىالتقار،آخريهنكفرثتمالتهار،أوللهيوسلمعليهه

تقولختئالتغض؟لهيونكذبهالتغف،يينصدقهقالوا:إتهم:ؤقيلبه،كفرواخئىشيئء؟

)السمعاني،"بخالهفيستريبونكادئاكانلهيقاوكذبوهضادقا،كانييقاصدقوه:الماش

.(331الصفحة،الأوكالجزءصفحة9981

موتيلا3التاريخيالواقععليهوماالترآنفيوردماتناقفبينفهناك،عليهوبناء

فيوهذا.السلامعليهالمسيعالسيدووفاةرفعمن،الأولقرنهافيالمسيحيةالديانة

القرآنيةالسؤيةعلىالتدليلطريقعنتجاوزهسليمانفاضلالمهخدسحاولماتصورنا

عليهاللهصلىمحمدالنبيوأنخصوصا.المسيحيالتارلخمنشواهدعلىلهاوالبحث

متينبينهماالوصالفحبلإذن،نبيوبينهبينهليسوأنهجداالمسيحعلىأثنىقدوسلم

ابنييي!ىالتاسيىأؤتى"آناصمجصر:القهزشولمقاذقاذ:،هزيزةأبيفغنواحد:ودينهمااجدا

،)البخاريؤاجد"ؤدينهثمشتىأمقاتهثم،يغلأبإخؤة4ؤالانيتا،؟ؤالأ!الذئتالهيهـتزتتم

.(164صافحة،الجزء4هـصفحة4221

كعلامةوفكرهآريوسشخصيةاختارحيثموفقا،الكاتباختياريكنلمالواقعفي

كماالتاريخهمنفتمدواأنهمغير،وجودهمفينشكلاوالذي،المسيحيينالموحدينعلى

الحواريين.منالرسلبهكرزالذيالمسيحإنجيلفقد

وأنهالآبمعقدمهيعتقدوكانالمسيحكؤلهيمنكانصروفهوكمافآريوس

منيأتيفيماسنبينهمافهذا،أخرىنظرةللمؤلفلكنعنهالذكرأسلفناكماالعالمخالق

بحث.نقاط
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لنهالهولودالابن/عبارةالمتنتصرينونخريفآريوستعاليم51

ويقل.وللثالوثللمسيحالمؤلهينأعداؤهلنانقلهاالتيكتبهمننقلتآريوستعليم

إساءةعن-اثناثيوس-أييتورعلن"وقالاثخاسيوساتهامفينصاكحانسون.دعنالكاتب

هانسوذفرضيةالكاتبويؤكد.(55صفحة0102،)سليمان"آريوسهمقولاتتقديم

فلاوأثناسيوساسكندرأهمثالمنالمثلثةكسخصومهحوزةفيالخطابإنحيث"بقوله

الخطابفيوردلماطبقاأنهبل،لهواهمطبقاللتحريفيخضعلمفيهمابأنالوثوقيمكن

الإنجيلعلماءأجمعالذيالتعبيروهوللهالمولودالابنولكفمخلوقالمسيحكونسن

لللاتينيةاليونانيةمنالمقدسالكتابمترجممجيروالقديسهوأضافهمنأولأنعلى

الأ!لوسية"البدعةعلىللقضاء-سنة08منبأكثرالخطابهذاكتابةبعد-أيم399عام

.(05صفحة0102،)سليمان

المنتصرين!-نخريفأ51

قليلةفئاتبينمحصورةتكنلمآريوسماقالةلأن،ةكبيرمبالغةتصوريفيوكحذا

المثقفينجماهيرعلىالتحريفهذايخطليثمتحريافهايتمححى،الناسمنضمحدودة

فيمنته!رةآريوسمقالاتكانتفقدالصحيحهوالعكس!!ب.والعامحةالدينورجال

فييوحنامفسيالقسيقول.بع!لاووالاقسسالأساقنهةمنالعديدمعهويرددهاالآفاق

ومباشراتعليمهمثبثاوالوعظالخطابةعلىثابربلللحكمأريوسيرضح"ولمتاريخه

المذكورينوالأسقفين.هو.ابليسيا.حزبالهوكونالكثيريناليهفاستمالالديفيةالخد!ة

لاسكندريةاآريوسفغادر.لآريوسكبيراعضداكانأونريوسر،يسمىأحدهماوشماسين

راسهمعلىالصدقاءمنعددالهوجمهكثيرينعلىأثر.وبذلك..شلسطينقاصدا

قيصريةاسقفوأوسابيوس.عظيمةصولةذاكانالذينيكوميدياأسقفأوسابيوش

وجميعهمبيروتاسقفيغوريوسواضصوراسقفوبوليوسبيسيديهاسقفضاوسيوس

عنفضلابدعتهمعتنقيعددليكثرهمختلفةأبروشياتفيدينيةجمعياتبعقدلهسمحوا

يعلمهكانلماالتلحينبواسطةبدعتهينشركانانهقيل.الاسكندرلةكهنةلهانصاردوجو
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باسممعروفكتابفيهرطتهفبسموممشوبةقطعافأثبتالنش!.فيالصوتتأثيرمن

مساء.صباحبهايتغنىكانالذيللشعبوعلمهاالموسيقيةالالاتعلىووقعهاثاليا""

علىوبالتنديدآريوشبهرطقاتمشحونةبمؤلفاتالشرقبلادامتلأتوجيزوقتوفي

.(بتصرف،441صفحة،4921،القمص.")الشماس..الإسكندريةالبطريرك

الشعبأمامزاش!!للاثناسيوسمكانةيرضقدآريوشعلىافتراءأوتحريفأيإن

شعبيةمنتزيدقدآتالإفترافهذهأخرىجهةومن،جهةكنعذا،تبجلهالتيكنيستهوأما

نياقيةهمجمعفبعدفعا،،حصلماوهذا.والمظلومعليهالمفترىال!هيدقوةتمنحهوآريوس

بل،ومانيةالىالإمبراطوريةدينسنةمئةمنولأكثربعدفيماوصاربلآريوسسيطتوسع

إضافة.(8دصفحة0702)ويلتر،بقليلوفاتهقبلالآريوسيةعلىال!جيرقسطنطينوتعمد

!فتأهل،والخداعالكذبعلىالكنسيةالمصادسكلتتفقأنجداالمستبعدمنأنهإلى

جرومالقديساختراعمنلفهالمولودالابنعبارة-ب-1-5

فيالموجودةللهالمولدعبارةأنلهمؤكداداثبولالدكتورعنالكاتبينق!!

399سضةجيرومالقديسهمعإلاتظهرلم.أعدائهطريقعنلناالمنقولةعآريوسنصو

أيضا.خطأوهذا.ميلادية

همجمعفيتداولهاتمفمثلا.التاريخهذاقبلمعروفةللهالمولودعبارةلأن

الوحيد،المسيحيسوعواحدبربونؤمن"الأمانةفيوقالواميلادية32دسنةنيقية

واحد،مخلوقغيرمولود،،حقإلهمنحقإلهنور،مننور،إلهمنإله،للهالمولود

فيبهتدوولمصطلحوهو."قامتالاموركافةخلالهومنالجوهر.فيالآبمع

الربفي"واحدالأمانةقانونفيفقالوا،ميلادية381سنةالأولالقسطنطين!يةمجمع

مننور،العالمينجميعقبلوالدهمولود،للهالمولودالوحيدالابن،المسيحيسوع

."مخلوقغيرمولودحقإلهثنحقإلهنور،
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-(الشهيد)1مارتنجستنالقديسمعظهر"لله"المولودفمصطلحالقديمفيأما

الذي،المخلوقاتكلبدايةقبلولد"اللهانيقولكانفقد،ديةميا6813-ميلادية89

كلقبلالآبمعوكان،الأبعناسفرحقاوهو...نفسهمنانطلاقارشيدأسلطاناكان

يعلنالذي،اليقيةالعته!يدةمعبالضبطالمربعاتهذه."معهمناجيوالآب،المخلوقات

وينفصلتتجزأ،لاالسلطة"هذهانكذلكيوضحجستن."مخلوقص"مولودالابنالله

لوكماالبتر،منليررولكنوإرادتهبقوتهالآب،من"مولودأالابنكانوان،"الأبعن

يملكالذيالآبجوهرننس!!نمولودالابنانيعنيمما،"واناقسمتالآبجوهران

المشاركةكاملالالهيهشخصلكلالسماح!!ب،اللاهوتفياجزاءالىتقسملا-نفسه

)!!د(."الثالوثعقيدةعليهاتقاممابالضبطوهو-اللاهوتفي

"اللهانيعلمفهوالعبارةهذهميلادية452-18دأوريجانوسالقديستداولكما

يأدونولكنهو،مامنهوشمتمد،لهولدالحاتيقةفيالذيالوحيدالمولودلابنهآبهو

.(د!ء)"يةالبدا

كان-ميلادية022إلى61.-حواليترتليانوسيغيسام!ألاالقديستداولهاكما

المولودابنهالمسيحجعلأنهمنانطلاقا،والابن،لنفسهمساويايجعلهالاب":يقوك

الله،!نالمولودوحدهلانهالوحيد،والمولودشيء،كلقبلولدقدانهحيث،الأول

.(0741)ال!اهد"يعطيننسمهالأبحتىوالتي،قلبهرحممنننسمهالىغريبةبطرياتة

واشتهرم133سشةبالمسيحيةوآمنم89سنةفلمطينفيالسامرةمدنإحدىفيؤلدالثهيد:جتن(1)

للإهمبراطوررسالةمنئها،المشحيةعندفاعأكتبعذةوكت.\آ8سنةده!ئساآنإقم041سنة!ا

رومافيالثوخمجلسولأعضاءأنطونيوس!حاركوسللإمبراطورورسالة،بيوسسأنطونيوتيطس

،وأفلاطونفيئوغوضسفلسنكلةفيتخرهئظهرالآنإلىباقيةاليهوديتريفومعمحاورةوله.ولسكانها

كانواالمسيحيينإنوقال،لأربعةالأناجيلاعنوتكلم.بالمسيحيةالتمتمكلأسلماأنرأىوأنه

هـلةولثهادتهالرفلا.وسئرويوحناوبطرسبول!رسائكعنوتكلم،معابدهمفيبتلاوتهايتعبدون

(71صفحةالنور)عد.علآمةيخلصوفشهادةلأنهارفيعة

http://www.al-maktabeh.com



532ولىائالمسيحيشاستكشاف

ربناالأوحد،الوحيد،اللهابنفيايفا"نعتقد:-ميلادية035القعدس-سيريلويقول

الذيالحيمنالمولودالحيهوالذي،اللهمنالمولودالحقالإلههوالذيالمسيحيسوع

الوجودالىيأتلموالذيالوالد،مثلشيءكلفيالموجودالنور،منالمولودالنورهو

حكمةوهو.الآبمنمولودهمبهمهوبطريثقةالابدالىالدعور،كلقبلكانس!لووقتفي

.(ح!!04/أح./أ"3ء)"للها

الهعجزاتاآجرى!ونهالها،ليسالمسيح52

بعضمنالكنسيالتاريخناتلهمافياتصيكشي!لستصموقافه،عنالكاتبيدافع

عليها.الجوابقدمناوقد.آريوسكؤلنمات

الشريةالوليمةهمنظومةفيورد"قائلا:نظريقهتأويليباجتهادالكاتبيؤكدثم

بدايةكانالذيالابنخلق.بدايةلهليسالذي"هوالبيتلآريوسالمنسوبة!4أ!/أ!

تشككذكرناأنسبقوالتيلآريوسالمنظومةنسبةثبوثبفرض."مخلوقةلأشياء

منيزالفلا،آريوسخصومألداثناسيوسطريقعنلاإورودكحالعدمذلكفيالمؤرخين

بأنتقضيالتيعمرانآلسورةفييمةص!لالآيةاومدلولالمعنىذلكبينالتوفيقالمم!س

أحياو!صذلكاللهبإذنطيرافكانفيهنفخثمالطيركهيئةالطينمنخلققدالمسيحالسيد

.(16صفحة2"01،)سليمان"...تعالىاللهخصوصياتمنوكلهااللهبإذنالموتى

كبدايةالابنصنع،بدايةبلاالذي"هو.قولهينمعلىالفاليامنيدينابينالذيالنص

اشكاليمعنىأيمنهاينهـهملاالكاتباستخدمهاالتيالترجمةلأن"المخلوقةالأشياءلكل

الأشياء،لكلوليسالأشياءلبعضىبدايةفهوذكرهالذيالتأويلعلى.المثلمةعندححى

فيعليههمنصوصهوكمامعتمدا،خارجيامصدراباعتبارهالقرآنبشهادةصحيحوهذا

مثلا.عمرانآلسورةمن94الآية

مراجعةالقارئاخي-يستحسنالئاليامنأيدينابينالتيالترجمةفيالمعنىلكن

الابنصغعالأشياء"لكلخلقهعلىتنصفإنها،اليونانيةكتابنا-عنمن182:صفينصها
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الأشياء.لكلوولادقبدايةخلقهوآريوسعندالابنفدور"المخلوقةالأشياءلكككبداية

التالية:للأسبابمستبعدوهذاال!رجمةفيخطأتمتكانإذااللهم

هوكما،الآبرؤيةيتحملأنيقدرالابن.13000"الفقرةالثاليا،فيآريوسيقول-1

فيلأحدسقدرغيروححذا،الآبرؤيةعلىيقدرأحدفلاالإسلاميالتعليموحسبمقدر"،

فوشىتجاءلأوتقا:تعالىقالفأبىاللهمنموسىذلكطلبوقد.القيامةيومحتىالدنجا

قإفيالختليإتىانظزنن!لؤ!ص%إلئذآنظزآيىيئزقيقاذزئةؤظقةيميقاتتا

قققاضجقآموشىؤخرذكآتجغقةلفختليزئبماتخقىقققاتزافئق!تؤفاشتقزقكاتة

اللهصلىوهمحمد،(143::اا!يى)سورةائفؤميين!أؤلمؤآتأإليكئئثشئخاتذقالأقاق

ئننالفهغئدفقن:الشرثهذاينلفلموالمعراجالإسراءليلةالسماءإلىصعدوسلمعليه

غنققاذ:شمئييكلغنتمحمأئته!تاللهزشهصذزآئتتؤ:دزقيبيقفتقاذ:ائعاتييىشقيتي

نوزا""زآصيتققاذ:شألتهققاذ:زئذ؟زآيتقلأشألاكئتقاذ:؟ت!ألهكئتشئيءأكت

،(255صفحة،\الجزءصفحة،دكزتاةقاصخهغقىالذاذائختيردكأ!،9881،جان)ابن

،\الجزءصفحة،"أراهأنى"نور:والسلامة3الصاعليهقولهبابالتوحيد:كتاب،)مسلم

الله.رفلةاستطاعلماوالابشرصورةفيالهلكنهعادياب!راليسالابناذن0(161صفحة

الوحيدالإله.هو...2."،الابنعننصهماالثاليامن02الفقرةفيآريوسقال-2

محفوهذااللهمعالهشهو،الههوفطاما،"...الآخرينكلعنمختلفوهوولد،الذي

قأنتتتاقاءال!قاءقنتئحمؤأنزلؤائآزضرال!ضاؤاقيخققم!آقن:تعالىقال،باللهالشرك

)سررهيغدلون*!وقؤئمفئمبخقاللهقغآإتةشخزقائنبئواآقت!ئمكانقاتفخهذاتخذابقبه

(96:الحجرره)سب!لتغقفونقمتؤقطآخزإلهآاللهقغتخغفونالدينملا:تعالىوقال(06:النمل

.(22ا!سراءبم)سورةقخذولآلآقذفومآقتفغذآخزإتهآاللهقغتخغل!لآ:أيضاشالىوقال

هوكما،الكريموالمقاموالرفعةالسيادةبمعنىلاالربوبيةبمعنىهناوالألوهة

باقيعنمختلفأيالآخرينعنمختلفالهالابنبأنهقاللأنه.القديمالعهدفيمعناها

مضله.الحقيقةفيهيالتيالمخلوقات
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-الابنالآب.أحب-أي..":الإسكندروسالىرسالتهنصفيآريوسقال-3

يتغيرلابمشيئتهباقياجعله،المخلوقاتكلخلقخلالهومنالزمانقبلالمولودالوحيد

."مخلوقاتهكأيليمساللهخلاقهكاملمخلوقيتبدلولا

أبديإذنفهويتبدلولايتغيرلاوجعله،أزليفهواذنالزمانقبلالابنخلقئطالما

لامعتاتدوهو.لإلهإلاالوصفهذايكونولا،الطبيعيةالحياةقانونعنخارجبذلكوهو

وهذا.شيكون"كن"قولهوهيخلقبهاالتياللهكلمةيقصدكانإناللهم.الإسلامياقبله

سائرمثلمنها.لابهاخلقالأخيرهذاكانوإن.الابنهيليستالكلمةلأنأيضامسشبعد

فليتأمل..المخلوقات

الاريوسيون؟همالأريسيينهل-3-5

خطابهعندالأرشييناسمالنبياستعمال"سببموحيعفوانتحتالكاتبكضب

0102،)سليمان"للصحابةعنهمتكلمعندمامريمبنعيسىأصحابسماهمبينمالهرقل

.(911صفحة

والقتلالإضطهادفيالإثنيناشتراكهممع،بالآريوسيينللأريسينعلاهشةألاوالواقع

كماالأريسيينحديثفيالمؤلفوسنناقث!.الرومانضاباطرةالمثلثهةفومن،للعقيدة

يليكماالبخاريفيجاء

ثاذ:كئيرككاالغننشغي،آختزتاقاذ:تالهغئنالخكمالتمانيآبوذتماالبخاريقال

شفتانآتاآنآختزو،غتاسيىئنالقهغبذآن،ق!عوليئننعتتةئننالقهغئدئنالقهعتيدآختزيي

المذتجلهييالمت!أيمتخازاؤكانوا،قزثحثيىمنزكبفيإتيهآزشلهزقلآن:أختزةخزبئن

لهيقذغاهئميإييتاء،ؤهئمقا"لؤةقزيشي،5!كقازشفتانأتالهيقامادقيررالقهزشولمكاناليي

يهذات!ئاآقزبسكنمققاذ:،يتزجقايهؤدغادغاهنمثتم،الزويم4عطقاؤخؤته،همي!يخض

ؤقزبموا،متيأذنوةققاذ:ت!ئا،آقزبهئمآناقتمفتتشفتانأبوققتاذ؟تيتيلأنه*تزغمالديالزجلي

الرجلي،قذاغنقذاشائلإتيتهئمقل:يتزجقايهقاذثتمط!ب؟،مجئذقاخقلوعةاأضخاته
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قاأؤذكانثتم.غنهتكذئتكدتاغقتيتأثرواآنمن4الختاتؤلآقؤالفه.قكذبوةكذتييقإن

يحكثمالقؤذخذاقاذققلثاذ:،ب!تذولهيتاكحؤ:قفت؟لهيكئمت!همهكي!ثاذ:آنغئهشائيي

التاقيشزالهتقةقاذ:لآ:قفتقيلب؟منآتائهمنكانقهلقاذ:لآ.:قفت؟قئقهقطأخد

.تنريدونتل:قفت؟تقضونأئمآصنريدونقاذ:.ضغقاؤهئمتلققفت؟ضغقاؤححئمآئمتتيعوتهو

تتهموته"كئتئمق!قققاذ:لآ.:قفت؟لهسهتذخلآنتغذيلإييهشخطةيحئهئمآخدتزتذقتملقاذ:

لآ*سذةلهيمئهؤتخنلآ،:قفتتغدر؟ققلقاذ:لآ.:قفتقاذ؟!اتقوذأنقئليالكدب

ققلقاذ:،الكيقةقلإ؟كأشئئالهيهاأديخلكيضةئفيهتيؤتئمقاذ:لهيقا،قامجكفؤقاتذري

متاتتالط،يحمخالؤتيتهتيتتاالخزب:قفت؟إتاةكتالكئمكانقكيتقاذ..تغئم:قفت؟قاتفضموة

ؤاتركواشيئا،بهت!يركواؤلآؤخذةالقةاغ!دواتتقول:قفمت؟تآمركئمقاداقاذ:.مئهؤتتال

قل:يلتزجضالبقاقاذ.ؤالضقةؤالغاقافيؤالضحذقيؤالركاةيالضلآةؤتأمرتا،آتاؤكئمتقولقا

قؤمقا.ب!ت!يلمعصالزشلقكذلك،تتمبذولهيكئماتهوقذكزتت!بهغنشألتك:ته

القؤذهذاقاذأخدكانتؤ:ققفتلآ،آنقذكزتالقؤذ،قذامئكئمأخدقاذكضلؤشألتك

لآ،آنقذكزت،قيلثمنآتائهمنكانخلؤشألقذ.قئقهلهيليقؤليتييتةزجلتقفت،قمته

تتهموتهونمتئمقلؤشألتذ،،أبمهمفذتطلم!زجلقفت،ميلثمنآتائهمنكانققؤقفت

التاصيىغقىالكدتيتذزتكنتئملأنه"أغير!تققذلآ،آنقذكزتقاذ،قاتقوذأنقئليالكدب

همضققاخآنقذكزت،ضغقاؤهئمآتماتتعوةالتاسيىأضمزافصؤشألتذ.القهغقىؤتكدت

ؤكذلذ،تنريدونآتهئمقذقئت،تئقصونأئمآصلنريدونؤشألقذ.الزشليآتتا4ؤهثم،اتتعوة

لآ،آدقذكزت،يخيهتذخلآنتغذيلإييهشخطةأخدآسلزتذؤشألئذ.تيتمختىالإيقالبآفر

ؤكذلكلآ،أنقذكزتتغدر،خملؤشآلتذ.التلوتتشاشتةتخايطجينالإيغانؤكذلك

يهت!يركواؤلآالقةتغمدواأنتأمركئمأتهقذكاضت،تأمزكئميماؤشآلتك.تغدرلآالزشل

تقولقاكانقإن،ؤالغقافيؤالضذقييالضلآةمزكئمفتة،الأؤتانيمجتادةغنؤتئهاكئمشيئا،

منكئم،آنهآنمنآكنتئم،خايىجلأنهوآغقمكثتؤقذ،قاتيننقذقتيقؤمجمغق!تفيكخثا

صص5صص5ه!صصتصص!45صصص45صعسصهص
دغاتتم.قدمهغنتل!غلمجنذةكختؤلؤ،ةيقالتخثمضتإليهاخلم!انياعلئمانيفله
-س

إتىقذققه،بضزىغطييمإتىدختةبهتغثالديؤشقتمغقئهاللهضقىالقهزشوليبيهتاب

http://www.al-maktabeh.com



239الاولىالمسيحيشاستكشاف-

حيزقلإتىؤزشويهالفهغئل!محمدمن،الزجييمالزخقننالقهب!يم"ييهقإداققزأةهزقل،

ت!قئم،أشيئم،الإشلآيميدغاتهأذعوذقإتيتغذ،أقا،الفذىائتغقننغقىشلآم:الرويمغطييم

تغاتؤااليهتابآفلو!تا"نيئمي!يرألاإثتمغلم!قإنتؤلئتقإنقرتينن،أخزكالقهيؤيك

تغضتاتتجذؤلآشيئابهفشيركؤلآاللةإلاتغئذلآأنؤتئتئحئمتئتتاشؤاءكيقهإتى

قاذققضا:شثتانآئوقاذف!يفون!بأتااشقذواقفوئواتؤلؤاقإناللهذونيمنآزتاتاتغضا

ققفتؤأخيرختا،الأضؤاتؤازتاقغمبالضمخم!مجئذةكثز،اليهتابلهزاة؟منؤقزغقاذ،قا

ليئتقخاالأضقير.تييلهتلكتخافهوإتهو،كبئشةأييابنآفرأمزتقذأخيرختا:جينلأضخابي

ؤهزقل،إييتاءضاجم!التاظولي،ابنؤكان.الإشلآتمغقتيالقهأذخلختىشمطقرانهوفولهما

ققاذ،المف!يىخييثتؤفاآضتخإييتاء،قدتمجينهزقلآنيخذثالشآيمتضازىغقىشقاقا

التحويم،لهيتئظرخراءهزفلؤكانالسانمور:ابنقاذ،قيئتكاشتئكزتاقد:تطاليقيهتغض!

لهم!طتمز،قذالجصالبقيكالتحويملهيتطزتجينالقيقةزآيتإتي:شألوةجينتهئمققاذ

قذايننإتىؤاكتسث،شانهئميهقتكقلآ،المهوليإلأتختينليش:قالوا؟الأقهقد؟يمنتختين

!تيكيهآزش!!بزجليجمزقكأيتي،أفيرجمئمغقىهئمقتيتقاالتهود.منلهيهئممنقتقئلوا،مفيهك

ادقحواقاذ:جزقلاشمختزةقققا،ؤشقتمغقيهاللهضقىالقهزشوليختيرغنيخبرغ!ان

هئمقاقاذ:،الغزبغننؤشأله،مختينلأنهوقخذثوة،إتيهقمطروالآ،أئمهؤآمختينقائظروا

يرومتة،تهضاجتإتىهزقلكتمتثتمطهز.قذالأقهقد؟مفكقذا:قلهزقثتاذ،تختينون

ضاجبهمنيمتابآتاةختىجفصقتيرئمققئم،جفعقإتىهزقكؤشاز،اليفيملهيتطيزةؤكان

؟ص!شذييالرويميعطضاءجمزقلقآدن،تبتيؤآناصهلىحئتيى،التبتيخرويخ!غقىقلهززأكمايؤالهق

الفتلآحلهيتكئمقل،الزويمضغشزتاققاذ:اطقخثتم،قغققتيآئؤايقاأقزثتمبجفض،ته

،الأئؤابإتىالؤخشيىحميرخيضةقخاصوا؟التبتيخمذاقتبايعوا،مفككئمتثحتؤأنؤالرشلإ،

ؤقاذ:،غقتيرذوهئمقاذ:،الإيقالبكينؤآيق،تفزتهثمهزفلزآىقققا،غقاقثقذقؤتجدوخما

عئه،ؤزضواتهق!خدوا،زآئتقاقذ،دييكئمغلىبثمذتكئميقاأختبرآيثاماقاتتيففثإتي

جزقل.شأنيآيخزدلكقكان

.(8صفحة،\الجزء،الؤخىتذءتابهـصفحة2241،)البخاري
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لافهذاالكاتبقالكماالمضطهدين""الآريوسيينالأريسيينمعنىكانإذا

فقد،المسيحلاهوتأنكرواوإنأصلاموحدينليسواالآريوسيينلأن.لهيسلم

لسصاأنهممع.قبلمنبيناكماجنسهلا-اللاهوت-نوعاللاهوتكمالأنكروا

أصحابمنالمثلثةالمسيحيينطبقاتمنالكثيرفمعهم،المضطهدينوحدعم

جدا،كبهيروضرائبياجتماعياضطهادحالةفيوهم،الإجتماعيوالضعفالقلة

للضرائبواسقاطالهمالرومانيالإضطهادمنتخلصاالإسلاممنهمكبيردخلوقد

قلةكانبالموحدينيسمونماأنكماالإسبراطور.طرفمنعليهمالمفروضةالكيرة

نآ،ائمخالممجىجخايىئننمجتاضيىحديثذلكعلىوالدلي!!.!خالنبيزمنجداجدا

تجهثتئم،قاأغقضكثمآنآقزييزتيإن"آلا:خطميهلهيتؤيمداتقاذ!ل،اللهزشول

كقهئم،حتقاءمجتاديخققتفإتي،خلآلغئذاتخفئهقاليكلقذا،تؤميغققيييحقا

ؤآقزتهئم،تهئمأخقفت!اغقيهئمؤخرقت،دييهئمغنقاخماتتهئمالشتاطينأتتهئمقإئهنم

غزتهئمقققتهئم،الأزضيىآخليإتىتطزاللةوإبئشفطائا،بهأئنرذتئمقابيي!يركواآن

ؤآخيها،تجيمقاؤصقةائختهباب،)مسلم."...ائيهتابأفلمنتقلأياإلاؤغخقفئم،

صفحة،4ءزجلا،راملاؤأفلائختةآخلالذئتالهييتمايغزثالييالضفالمحببال!

"فأخبر:الطحاويأبوجعؤقال!.المجتمعوسطوضعفهمقلةدليلوالبقايا:.(9712

وهمالكتابأهلمنبقاياذلكاللهماتتفييدخللمأنهوسلموآلهعليهاللهصلى

يبدلهلمممنالسلامعليهعيسىبهبعثماعلىنحنيقولونالذينآعلمواللهعندنا

عليهاللهصلىالنبيقالوجلعراللهتعبدهماعلىوباقيمنهليسمافيهيدخلولم

لم(التوفيقنسألهواللهالقولهذايومئدوسلموآله

.(396صافحةالجزء2،صفحة9961،إالطحاوي

ماوهذا.بقليلالبعثةقبلالجيادفرضقبكبالكليةزوالهمإلىآلتهذهوقلتهمبل

ليسوامنلنصرةالجيوشيجيشأنللنبيفكيف.الافارسيسلمانإسلامقصةمننستشفه

والمستضعفين.الفلاحينالعلماء:قالكماهمإنما؟؟القلةقلةهممنأوأصلاجودينبمو
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كانكما،الخالصبالتوحيدالمتمسكينالكتابأهلبقاياوعمالموحدينأنشكلا

الصحابيإسلامقصةلكن.وغيرهمالسميساطيوبولسوالحوارلينمريمبنعيسىعليه

بل،الإنقارضحدبلغقدالنبيزمنعددهمأنعلىقويةدلائلتتضمنالفارسيسلمان

مبالغينولسنا.المسيحيالعالمكلفيالواحدةاليدأصابععلىمعدودينأفراداصاروا

والذي.آخرححمإلىانتهواحتىسلمانعندهماقامالذينالرهبانبذلكشهدفقدذلكفي

النبيب!ارةوهوالقديمةالكتببهتبشرالذيالعرببنبيالإلتحاقسلمانعلىأشار

سيهاقهالنفنهمطولهاعلىالاقصةنصالقارئأخيلكوسأنقل.السلامعليهالمسيحعيسى

قبل.مناستنتجناهمندلائلمنهاونستشفالكامل

رجا3"كنت:قالفيهمنحديثهالفارسيسلمانحدثني:قالعباسبناللهعبدفعن

خلقأحبوكنت،قهـيتهدهقانأبيوكانلهاجييقالقريةأهلمنأصبهانأهلكمنفارسيا

الجاريةتحبسكماالنارهملازمأي،بيففيحبسنيحتىإيايحبهبهيزلفلم،إليهالله

:قال،ساعةتخبويتركهالايوقدهاالتنالخارقطنكنتحتىالمجوسيةفيوأجهدت

شغلتقدإنيبنييا:ليلففيوكحا،لهبنيالطفيششغل:قال،عظيمةضيعةلأبيوكانت

أريدفخرجتيريد،ماببعضرفيهاوأمرنيفاطلعهافاذهب،ضيعتيعناليومهذابنيانفي

(2)يصلونوهمفيهاأصواتهمثسمعت،(1)النصارىكنائسمنبكنيسةفمررت،ضيعته

أصواتهموسمعتبهمرتصفلما،بيتهفيإيايأبيلحبسالناسأمرماأدريلاوكنت

أمركصم،فيورغبتصا،تهمأعجبتنيرأيتهمفلما:قال.يصنعونماأنظرعليهمدخلت

الشمسغربتحتىتركشهممااللهفو،عليهنحنالذيالدينمنخيرواللههذا:رقلت

ثم:قال،بالشام:قالوا؟الدينهذاأصلأين:لهمفقملتآتها،ولمأبيضيعةوتركت

الناصرفي.المسيحأتباخلأنهم*بالنعمارفىالصسيحيينيسمونالوثفيونالعربكانت(1)

كحا!لأخرىاالدياناتأعطواوقدالنار،عبدةكانواالنمرسلأن،دينيةيةصدوجوعلىدليلهذا(2)

سيأقي.كما،لل!!براطو!يةسميةالىالديانةفيتدخلهمعدمشريطةللحركة
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أينبنيأي:قالجئتهفلما:قال،كلهعملهعنوشغلفطلبيفيبعثوقد،أبيإلىرجعت

كنيس!فييصلونبناسمررتأبتيا:قلت:قال؟عهدتماإليكعهدتأكنألم؟كنت

يأ:قالالشصس،غربتحتىعندهمزلتمااللهفو،دينهممنرأيتمافأعجبنيلهم

واللهكلا:قلت:قال،منهخيروأجدادكآبائكوديندينكخير،الدينذلكفيلي!بني

إلىوبعثت:قال.بيتهين!سبحتم،إقيدا!رجليفيفجعل،فخافني:قالديننا،منخيرإنه

بهم،فأخبرونيالخصارىمنتجارالشام!صنركبطعليكمقدمإذا:لهمفاتلتالنصارى

إذا:لهمفغلتبهم،فأخبروني:قال،النصارىمنتجارالام.منركبعليهمفقدمقاك

بلادهمإلىالرجعةأرادوافلما،بهمفآذنونيبلادهمإلىالرجعةوأرادواحوائجهمقضوا

قدمتهافلما،الشامقدمتحتىمعهمخرجتثم،رجليكمنالحديدفألقيت،بهمأضهـوني

إني:فقلت،فجشته:قال.(1)الكنيسةفيالأسقفقالوا:؟الدينهذاأهكأفضلمن:قلت

وأصليمنكوأتعلمكنيستكفيأخدمحكمعكأكونأنوأحببتالدينهذافيرغبتقد

فيها،ويرغبهمبالصدقةهميأصسوء،رجلفكان:قال،معهفدخلت،فادخل:قال،معك

ذهبمنقلالسبعجمعحسىالمساكينيعطهولملنفسهاكتنزهأشياءمنهاإليهجمعوافإذا

النصارىإليهفاجتمعت،محاتثم،يصنعرأيتهلماشديدابغضاوأبغضته.قال،وورق

جئتموهفإذافيها،ويرغبكمبالصدقةيأمركمسوءرجلكانهذاإن:لهمفقلت،ليدشفوه

أنا:قلت:قال؟بذلكعلمكومحاقالوا:شيئا،منهاالمساكينيعطولملنشمهاكتنزهابها

قلالسبعمنهافاستخرجو:قال،موضعهفأريتئمم:قال،عليهفدلنا:قالوا،كنزهعلىأدلكم

.!!بالحجارةرجموهثم،فصلبوهأبدا،ندشنهلاوالله:قالوارأوهافلماوضرقا،ذكحباهمملوءة

الخمسيصليلارجلارأيتفما:سلمانياتولقالبمكانهفجعلوهآخربرجلجاؤاثم

:قال،همنهونهاراليلاأدأبولاالآخرةفيأرغبولاالدنيافيأزهد،منهأفضلأنهأرى

إنيفلانيا:لهفقلت،الوفاةحضرتهثمزماناهـمعهوأقصطقبلهمنأحبهلمحبافأحببته

الرومانية،للإمبراطوريةالرسميةالديانةعا!أي،الثالوثومقدسيالصيهحمؤلييمذهبعلىوكان(1)

أسثتفا.عنلماوإلا
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منفإلى،اللهأمرمنترىماحضركوقد،قبلكمنأحبهلمحباوأحببتك،معككنت

هلكلق!،عكليهكنتمامكلىاليوا!محدااوالله!بنيأي:قال؟تأمرنيومابيتوصي

كنتماعلىفهو،فلانوهوبالموصلرجلاإلاعليهكانواماأكثروتركواوبدلواالناس

فلاناإنفلانيا:لهفقلت،الموصكبصاحبلحقتوغيبماتفلما:قال.بهفالحقعليه

فأقمت،عنديأقم:ليفاقال:قال.أكمرهعلىأنكوأخبرنيبكألحقأنموتهعندأوصاني

له:قلتالوفاةحضرتهفلماماتأنيلبثفلم،صاحبهأكرعلىرجلخيرفوجدتهعنده

ا!وجلعزاللهمنحضركوقد،بكباللحوقوأمرنيإليكبيأوصىفلاناإنفلانيا

كتامامثلعلىرجلاأعلمماواللهبنيأي:قال؟تأمرنيومابيتوصيمنفإلى،ترى

نصيينبصاحبلحقت،وغيب!اتفلما.بهفالحق،فلانوهوبنصيبينرجلاإلاعليه

شوجدته،عندهفآقصق،عنديفأقم:قال،صاحبيبهأمرنيوما،بخبريفأخبرته،فجثته

قلتحضر،شلما،الموتبهنزلأنلبثمااللهفو،رجلخيرمعفأقمت،صاحبيهأمرعلى

توصيمنفإلى،إليكفلانبيأوصىثم،فلانإلىبيأوصىكانان،افإن!ن،افيا:له

رجلاإلاتأتيهأنآمركأمرناعلىبقيأحدانعلمماوالله!بنيأي:قال؟نيتألهرا!وبي

ماتفلما:قال.أمرناعلىفإنه:قال،فأتهأحببتفإن،عليهنحنمابمثلفإنهبعمورية،

علىرجلمعفأقمت،عنديأقم:فقال،ي!أكوأخبرتهةل!ومعبصاحبلحقتوغيب

صأبهلتتمةقال،وغيمةبقراتليكانحتىواكتسبت:قال.وأمرهمأصحابههدي

وأوصى،فلانإلىفلانبيفأوصى،فلانهمعكنتإنيفلانيا:لهقلتحفس،فلما،الله

مابنىأي.قال؟تأمرنيئوماتوصيكمنفإلى،إليكفلانبيأوصىثم،فلانإلىفلانبي

هونبيزمانأظلكقدولكنه،تأتيهأنآمركالناسمنأحدعليهكناماعلىأ

بهنخلبينهما،حرتينبينأرضإلىمهاجرا،العرببأرضيخرج،إبراهيمبدينمبعوث

نأاستطعتفإن،النبوةخاتمكتفيهبين،الصدقةياكلولاالهديةياكل،تخفىلاعلامات

ثم،أكص!ثأناللهشاءمابعموريةشمكثت،وغيبماتثم:قال.فافعلالبلادبتلكتلحق

هذءباقراتيوأعطيكمالعربأرضإلىتحملوني:لهمفقلتتجار،كلبمننفربي!ر

ظلموني،القرىواديبيقدمواإذاحمىوحملونيفأعطيتموها،نعمقالوا:؟هذهوغنيمتي
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الذيالبلدتكونأنورجوت،النخلورأيتعندهفكنتعبدااليهودمنرجلمنفباعوني

المدينةمنلهعمابنعليهقدمعندهأنافبينما،نفسيفيلييحقولمصاحبيليوصف

بمنيةفعرفتهارأيتههاأنإلاهومااللهفو،المدينةإلىواحتملخيمنهفابتاعني،قريظةبنيمن

فيهأناماهمعبذكر،لهأسمعلاأقاممابمكةفأقام،رسولهاللهوبعثبها.فأقصت،صاحبي

بعضرفيهأعمللسيديعذقرأسلفيإنياللهفو،المدينةإلىهاصسثم،الرقشغلمن

قيلة،بنياللهقاتك!فلان:فاقالعليهقفوحتىلهعمابنأقبلإذجالسروسيدي،العمل

:قال،نبيأنهيزعمون،اليوممكةمنعليهمقدمرجلعلىبقاءلمجتمعونالآنإنهموالله

النخلةعنونزلت:قال،سيديعلىسأسقطأنيظننتحتىال!هـواءأخذتنيسمعتهافلما

لكمةفلكمنيسيديفغضب:قاك؟تقولماذاتاقولطذا:ذلكعمهلابنأقولفجعلت

أشثبتأنأردتإنماشيءلا.قلت:قال.عملكعلىأقبل!ولهذا؟مالك:قالثم،شديدة

اللهرسولإلىبهذهبتثم،أخذتهأمسيتفلما،جمعتهقدشيءعنديكانوقد.قالعما

!كأهـابومعك،ح!اصرجلأنكبلغنيقدإنه:لهفظتعليهفدخلتبتهباء،وهوه!!

فثربته:قال،غيركممنبهأحقفرأيتكم،للصدقةعنديكانشيءوهذاحاجةذووغرباء

نفسي:فيشقلت:قال،يأككفلميدهوأمسككلوا،:لأصحابهة!-يناللهرسولفقال!،إليه

جئتثم،المدينةإلىر!عاللهرسولوتحولشيئا،شجيعت،عنهانصرفتثم،واحدةهذه

صرغتيىاللهرسولل!أ!:لظبيكا،أكرهمتكهديةوهذهالصدقةتأك!!لاسأيتكإني:فقلتبه

ص!لىمجيهىاللهرسولجئتثم،اثنتانهاتان:نفسيفيفقلت:قال،معهفأكلواأصحابهوآكصسمضها

أصحابه،فيجالسوهولهشملتانعليهأصحابهمنجنازةتبعوقد:فالالغرقدببقيعوهو

فلما،صاحبيليصفوالذيالخاتمأرىكحلظهرهإلىأنظراستدرتثم،عليهفسلمت

عنرداءهشألقى:قال،ليوصفشيءفيآستثبتأنيفصاشدرته!هلىءاللهرسولرآني

:!طادرسولليفقال،وأبكيأقبلهعليهفانكببت،فعرفته،الخاتمإلىفضظرت،ظهره

فأعجب:قال-عباسابنياحدثتككما-حديثيعليهفقصصت،فتحولت،تحول

أصحابه.ذلكيسمعأن!لدط!!هاللهرسول
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رسولليقالثم:قالوأحد،بدسصرعسولاللهرسولمعفاتهحتىالرقسلمانشغلثم

بأربعينبالفقير،لهأحييهانخلةثلاثمائةعلىصاحبيفكاقبت!سلمانياكاتب:!الله

وديةشنبثا3الرجل،بال!ننحلفأعانوني"أخاكمأعينوا"ط!غتير:اللهرسولفقال،أوقية

حتى-عندهعابتصدشالرجليعنيبعشر.والرجلعشرةبخمسوالرجلبعثرينوالرجك

فرغتفإذالها،ففؤسلمانيااذهب:مجرقسعاللهرسولليفقال،وديةثلاثمائةلياجتمعت

جئته،منهافرغتإذاحتىأصحابيوأعاننيالهافانقرت،بيديأضعهاأناأكونفاتني

تتع!مجماللهرسولو!عه،الوديلهنقربفجعلناإليها،معي"مجئهمحاللهرسولفخرج،فأخبرته

،المالعلىوبقيالنخكفأديت،واحدةوديةمنهاساتتمابيدهسلماننفسثوالذي،بيده

شعلما:فقال،المغازيبعضمنذهبمنالدجاجةبيضةبمثكبمهلىق!اللهرسولفآتى

فخلت:!سلمانياعليك!ابهافأدهذهخذ:فاقال،لهفدعيت:قال.؟المكا!اتتالافارسي

عخك،بهاسيؤديعزوجلاللهفإنخذححا،:قال؟عليممااللهرسولياهذهتقعوأين

حشهمشأوفيتهم،أوقيةأربعيهت-بيدهسلماننفسوالذي-منهالهمفوزنتفأخذتها:قال

،0991،)الحاكم"مشهدمعهيفشخيلمثمالخندقصهلىمجميماللهرسولهمعفشهدت،وعتاقت

صفحة،1995،)الألباني،(692صفحة،3الجزءصفحة،الفارسيسلمانذكرباب

حسن(.إسنادوهذا:قلت،489:الحديثرقم،575الصفحة،الثانيالجزء

الرسميالمسيحيالمعتقدعلىيكونوالمأنغمالثلاثالأساقنصةقصةمنوالظاهر

علىهومنعلىيدلهأنطلبهلعندما،لحملمانالأخيرثولمنهوالثماكحد،البيزنطةللدولة

نأآمركالناسمناحدعيهكناعلىثماأصبحابنيأي":لهفقالوسيرتهمذهبه

الزهمان؟ذلكفيالمسيحيةمهدهيبل،وبيعكنائسكلهاوالشامكلامهيصدقفكيف"تأتيه

ن!خوفاديانتهمعلىالمتسمرينالموحدينآخركانواالأربعةالأساقفةححذينأنوالظاهر

ببعضالتصريحن!هدحيثللاقصةالحاكمروايةبوضوحذلكعلىويدلالإضطهاد،

نيتب!تملاالمسيحيينإلىتنتميطائفةفهييظهر،لماحسبوالتيطقوسها،وبعضمعخقداتها

الحواريين.وباقيبطرسعليهكماصبالأعمال!الخلانحووتجنح.اليهوديالناموسبتعاليم
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بعثةقبلوذلكالتوحيد،أساقفةانقضاءلزهـمنزمنيةإشارةنلحظالروايةهذهوفي

-يثربإلىسلمانهمجعىقبلكانالتوحيدأساقفةآخركموتلأنبقلي!تتجةعيبن،محمدالنبي

فموتإذن.سضة13ودامتمكةفيالنبويةالبعثةحصلتبتكليلوبعدها.-الم!نورةالمدينة

شة.61أو31بحواليالبعشةقبلالأقكعلىكان!وحدآخر

لتضمضهاعليهاوالتعليق-طولها-علىالحاكمروايةسردالمفيدعنونرى

ن!البقاياعؤلاءلدىالخاصةوالليتورجيااللاهوتطبيعةعنوجديدةمهمةمعلو!ات

البعخةقبيلمآثرهمآصسلناحفظوالفارسيسلمانبهماتصكالذينالموحدينالأساقفة

سنة.61بحواليالنبوية

الحاكم:عندالروايةنص

صفحة،الفارسيسلمانذكرباب،0991،)الحاكمهمستدركهفيالحاكمأخرج

يريل!ضديقيننكاتاائكوقهأحئليمنزجقيننأن،صموخانئننزيدغن،(692صافحة،3الجزء

ختئضقهقأقتلآإشلآ!مهكانكم!خديثه*يخذثهقاآنشفقاذتهقاي!كقتمأتتاةصوخانئنن

تذئهتينخوع!وإداقامجلإ،كزليمئيغقىهؤإداؤغقئقا،آميزايائخذائننؤهؤ،شفضانتقوا

ؤتهقاضدياقالبييقذيننإن،القهغثدآتاتازيد:تهققاذؤقغذتا،ق!قفتاقالأ:،ي!قهؤهؤ

سنتييضاكثت:شفمانققاذقاذ:؟إشلآيحك4تذكانكيصخديقكت!قغا!آآختاؤقذ،آخ

ؤكان،كمهلهيلأكونهئئ!رنقق،يغقمهمغقيمإتىتختيثثهرفرزاتمدف!تانابنؤكانكحزفر،زاتم

تغرقهمي!يخقمنقاتمإداؤكانقجيزا،غلآفاؤكئت،همي!فميم!تغيئاؤكانيحتيآكتزآخيي

قزةغيزديكتفقلؤكان،الختلضيذلم،يتؤيهقتضعخزقيتاقزقوانخإدا،يخقنههئمقن

،غلآمآئتقاذ:قغذ؟بيتذق!لأقيتمؤكذا،كذاتفغلإتك:تاققفمتقاذ.متنكزا،

يزطييهئملهيقؤفاالخبتليقذايخيقإنقاذ:،تخثلا:قفتقاذ:،!هلشئيمئذتطهزأنؤأخالهث

التيزالب،غتذةؤترعموتتا،الأيخزةؤتذكرون،تغاتىالفةتذكرونضلآحؤتهئم،مجتادةتهئم

دلكغتىآقدرلاقاذ:،إتئهئمكقكبيقادخمثقفتقاذ:،دييهئمغقىؤآنا،الأؤثالبؤغتذة

غقىحخلآكفئمقتكونائقؤتمقيكتلأييقتغقئمشئيء،مئكتطهزأنأخالهثؤآنا،مزفئمأشمةختى
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خمثقةتييممجئلإيغلآمققاذ:،قا"لاهئم،مزهئمقاشتة،ذلكمتيتطقزلن:قفت:قاذ،(\تلإي

أجمت،قالأإمئهتجيكألأأنأزجوقاذ:،بهتثقكئتإن:قالوا،كلآضكئمغض!توتأيتكئمأن

زأيئييالييالتساغةكاتبقإدا،كييختجيأنلهيدئتاشتةب!ت:ييققاذ،يهقجيء:قالوا

ال!اغةكاتحبقققاقاذ:،قتقهئميهئمغيتمإنأييقإنأخد،يذتغقمؤلأ،قأيييلهيقاأخزج

ؤأزاة،:غيتيقاذيزطيهلهئم)2(ييهئمقإذا،إتمهمقاثتقيتا،ائختلقضيذتاتيغتهتخرجاليي

التهاز،تصومونائيتادةكينمئه!ئجمخزقيقذالزوخؤكأنقاذ:،ستئغة)3(،أؤليتةؤهئمقاذ:

غقىالذهتتانقأثتى،إتيهئمققغذتاؤتجدوا،قا،(ال!خر)4مجئذكلونؤتة،القيلفتقومون

ختىؤالأنبتاءالزشليمنمضىقنؤذكروا،غقهؤآتتؤا،القةقخمدوافتكفموا،خئير،

*آل!لا!الفهتقتققالوا:،ال!لآمغقيهقاقزتتمئننمجي!ىدحفيرإتىختصحوا
ؤالأئزصيى،،الأكضهوإبزاءالطيير،ؤخفتي،ائقؤتىإخاء!نتفغل!قانقاتهؤشخززس!ولا

ؤقائوا:قالق،خفقهبهاثتقىؤزسهموتةالقهغئذكانؤإتقا،قؤمؤتيغةقؤمبهقكقز،ؤالأغقى

،تصيرونإتثهضاؤتازا،تجتةتذئكتينؤإنققاذا،تكقإنتزئا،لكإن،غلآلمتا:دلكقئل

او!يتؤتضتعون!ماالقهتزضىلاؤضلآتهكصأفلالثيزانتغ!دونالدينائقؤتمقؤلاءؤإن

غذؤتاثتم،ضغهؤاثضزفتائضزثتائغلآلملهيقاتخضيركتالييال!اغةخضزلمحتققضا،ديننغقى

وأيضاالنار،عادةبالوثنيينلاختلاطايتجنبون+سنهم،العبادةحريةمننوعايعيونانهمالظاهر(1)

نطةافياد،ابفيالاضطهادمنآوتهمالقيئسالزبلادمندوافيص!إمه!يلاالأنظاراثارةمخافة

المسيحية.

الفاسيطؤله!قالقيخفتمةضفبطويكخديدأوخخر:اليرطلي"العربلانفيمنظورابنقال(2)

هـ4141مظور،)ابن"اطيلقؤائخفغ،المتجيبةخطميهيثمتةؤقذحىالأيهتئئريخذدونهؤلأ

عنبعيدايخهيتعبدونالذينالمكادهاالمقصودو.(الموحدةالباءيلي،13صافحة،11الجزءصفحة

عم.منمجوفوالشكلطويل،البرطلحجر!!كشعا!وهوالوئنيالمخمع

فقأمل.اجداقليكعدد(3)

والأعمالالشريعةوتطبيقالناموسباتباعالخلاصتعتقدالنصافىموحدقيمنالطائفةهذدلعل(4)

إسرائيل.لبنيكمخلصالمشحقبهلواالذيناليهودمثك.الصالحة
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تصستطيعلآؤإتذ،غلآمإتذ:شفمانتاييقاقالواؤتنركتهئم،ؤآخ!ندلكمثلققالواإتييئ

ييقزيممتابنهضييعغقىالخيذقاطقغقاذ:،ؤاشزلثؤكلؤتئمقضلتضتغكقاتضتغ!آ

ؤتئم،جؤازكئمتئ!خأقتجاؤزتموييقذكتؤلأء،تاقاقاذ:،يزطيلهئملهيأآئاختىالخيك

تغذمئس!يقغقذز!قإنتاذئا،أخفتكئمقذغقتيف!ذتموةقةابميإتىقققذتئمشوءامجتيتزؤا

شوله!،إتيكئممتيتكونأنآكزةقإتي،بيلآدكئمقائخقواخذا،يزطقكنمغقيكئمآخزقتتلآهمب

تتيا:تهققفت.إتتايهئمغنابنهقك!اثخيز،لأإآزذتاؤلا،تكم!اختغضذتاقا،تغئم:لواقا

لاالتايىغئذةهئمإتغاذيننغييرغقىؤتخنأتاكؤأن،القهدينالذينخذاأنتغيرفصقإتك،القه

غننآئخق!ؤإتقا:تقولمكقافؤ،شفخانتاقاذ:غييرذ،يذيننآيخزتذتبغقلآ،القةتغمدون

ختىإثاهئمإتتاييصخزبخؤقذالختلييخيأييطقتييائقؤتمتيغت!!غقيهئمتغئاائقؤيم

!يه،تزتجلواأنآزادواالديائتؤيملهيقائيتهئمأيديهئملهيالخقأنآغيرفصؤقذ،طزدهئم

آؤضيحاكلهعاالذينآنؤاغقئمتغاتىالقةقاتقيزآيتقامكانتخذركتاقذ:شفقانتاققالوا:

دييكغنآخدتخذغتكقاذتذكروته!،ؤلاتقاتىالقةتغيرفونلأالتيزالبغئذةخمؤلاءؤآن،به

القئلؤتقومالتقاز،تصومتخنقغتاتكونآنتقدرلأآئت":قالوا،يمقارقكئمآناقا:قفت

"أئت:قالوا،أفارقكئملأ:ققفتقاذ.،"دلكت!تطيعلاؤآئتآضئتاقارخ!لامجثذؤتأكل

لآقإثذتةكله"،بم!شئي!ضغكتكونجئيمقذازخذآتيتقإداخاتتا،أغقفتاذؤقذأغقم

ؤأفبتيتفشونآتيتهئمثةآ،غقهقغزضتآيخيؤتيتتاقققفتقاذ:بخق"ت!تطيعقات!تطيع

يهئماختاقوادخلواققغا،ياثقؤصلييتقةقا-ليتاائضؤصلقلإفتاختىال!لآقةالقهقززققغهئم

الفةد!غتؤكتا،التيزالبغتذة!يقاتغاتىالقةتذحصونلايلآدلهيكتا:قالوا؟كئئئمآين:ؤقالوا

تزققئمائبلآديفكيثضجبتتاؤقالوا:،غقىيثنونقطثمقوا؟ائغآ،مقذاقا:اققالوتطزدوتا،

قاذ:،تجلكف!منزخكغقيهئمطقغإداخ!ذلذإثهئم:قؤالقهشفقانقاذخيزا،إلأيحئه

،(1)هبؤآخذقواققهئمكئمقالدينآضخابيؤغطموةيهاقخقوؤتجقمقشقتمختىقخاء

بإتتامجيؤأخبروةخيزاغقىتتؤاقة؟مغكئمائغلآمقذاقاققاذ:،قأختروه؟كئتئمآئن:ققال

ضواعظها.وعالمهاالجماعةأسقفكان-لأنه(1)
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ؤآئيتايمهرشل!منأزشلهمندكزثتم،غقيهؤأتتىالقةقخمذ،إتاةإغطامهئممثلآزؤتئم،إتاعئم

الفةقتقتهدكربقئرؤلذؤآنة،ال!لآمغقيهقرتتمئننمجيتىقؤلذؤدكز:بهضتغؤقاتثتوا،ؤشا

!يهقتئفضىالطيير،كغيئهالطيننكينتخلقؤآنهو،ائقؤتىيذيهغقىؤأختازس!ولأ،ؤتجلغر

إشزايميلتنىإتىزس!ولأؤتغثه،التؤزاةؤغفقهنجيلافيغقيهؤأئرذ(1)الفهيإدلبطئزاقيهون

القةآئغتمالقهغئذكانؤأنة،قزتتمابنمجيىتعتيقاتغقرؤدكزقؤم،بهؤآقنتؤمبهقكقز

تجاءقاؤائرمواالفةاتقوا:ؤتقوللعطهمؤهؤؤتجلغرالقهقتضةوختىتهدلكقشكزغتيه

كخذامنخذتةأنأزادقنقاذ:ثتم،يكئمقمخالفتخايفواؤلأ،مآل!لاؤالضلآةغقيهمجي!ىيه

جئتاللإينآضخاييققاتمؤالطغايمائقاءمناثخزهقتأخذتقومالرجلقخقلقفتأخذشيئا،

بقذااؤاشتؤصوتاقزقواأنؤإتاكئمالذينقذااوح!رئا:تهمؤقاذؤغطموةغقيهق!فمواهمغفئم

قاذ:ائكفر،يحؤاةؤقاآقوله"ت!ضعييالديالقهدينخذاغلآمتا:ييؤقاذخيزا،ائغلآيم

إلأخمذاكهييمنآخزجلأإتيقييتكونأنت!تطيغلاإتذقاذ:،يمقايىقكقئلاقا:قفت

،غلآمتاققالوا:،أضخايهغلىؤآقتلقاذ:قيي،ائكينوتهغقىتاقدرؤلآ،(2)دخآتؤيمكل

مغا3كخذاإن،فلآنتا:وهب!اخضآتهقاذيماتاسقذ،آناقا:قفت،قغهتكونآنت!ئتطيعلأإتذ

الدينالاولونأضخاييقتكىأفارقذ،لاقإتي:قفت،آغقمآئت:ييققاذ،غقيهؤيخاث

إتىتكييذلأنهتزىماالطقايمقذامنخذ،م،آغتاققاذ:إتايخنما،مئه!ازشمجئذقغهئمكئت

زايمغاإلاطامجفاؤلاتائفازآئقهققاققغفت،يهتكتفيقاائضاءمنؤخذالأخير،الأخد

شغهختقخزؤائطيققد؟تجزتذخذ:ييقاذآضتختا،ققضاالأخر)3(،الاخدإتىؤستاجدا

انظر،59410شةحمادفينجعمكتبهةمكتهشفاتمنضهوتوماةإنجلفيصحجلةالمعجزاتهذهبعضر(1)

!رة-المنصوالايمان!حكتبةالسقا،حجازيأحمدالدكتور:وتعليهتتحقيهتتوما،إنجيك

للأفخرستيايخهيخجضمعونالأحد،يعظمونكانواالمسيهجنالموحدينمنالجماعةححذهأنالظاهر(2)

والوعظ.الجماعةوالصا،ة

الهوثي،الناموستعليممنلكنها،المثلثةالمسيحيةفيالصلاةهئاتمنلرروالجودالركوع(3)

كما.الناموستعاليموتطقبالأيمانالخلاصتعخقدالقيالمتهودةالمسيحيةمنقةالؤهذهلعليو

فيهها.لهأالتياليهوديةلتقاليداتباعاصلاتهفي!سجدالأرضرعاىيجثواالمحكان
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ققغدواحروتجاتثتطروناثجتالييفذ!نخزجواقذهئمؤإدا،الضخزةإتىالهياختىأتتعه

القةوادكرواتقزقوا،ؤلاالذينقذاائرمواققاذ:،الأوتىائقر؟تخؤخديثهييؤغاد

ثتم،غقيهالفةأئغتمتغاتىالقهغئذكانؤالئلأئمالضلآةغقئهقاقرتتمابنمجي!ىأن"ؤاغقفوا

قخجذوا:خيزاؤقاذ،غقثيقأثمى؟ائغلآتمحتذاؤتجذتكي!فلآنتا:تهققائوا،(1)"دكزيي

ؤقغفت،يهتكتعيقاخذتةالزجلؤتجغلقأخذضا(2كيير)ؤكحاءكيير،خئزؤإذا،تغاتىالقة

تؤيمكللهيتخرجالقهشاغقاققيبثتاضقهؤزتجغتكهايهإتىؤزتجغائجتالييفكلهيقصقزقوا

ققغاأخد،لهيقخزقييهيوصييئكانيقاؤيوضيهثميهؤتحاقونكقه!لخرجونآخد،

تا:دلكآيخزتهئمقاذثتمتهئم،تقولكانقامتلؤقاذ:ؤؤمجطيئمتغاتىالقةخجذااختقعو

كذامئذاثتيتبقذاييغفذلأؤاتهو،آخييت!!ؤ،غطجيؤزقما،ليمتيكبزقذإثه!ضلاء

قخرخ:قاذ،بهشتةلآآيتهشقإتيخيزا،ائغلآيميهذاقاشتؤضواإتصايهمنثذؤلآ،(3)اذكؤ

نأمنقنتةؤلاؤخذذ،قأئتكبيرآئت،فلآنتا:ؤقالوا،تجرمجهئممتلزآيتققاائاقؤلم

ؤليهنن،اتتامجهمنبذلا،تزاجعوييلاقاذ:،إليككتاقاآخؤجي!امجدكله!شنييضيتك

قذشفقانتا:قاذ،يمقاليقكآناقا:ققفتقاذ:ؤافغلوا،ؤافغلواخيزاائغلآيميقذااشتؤصوا

ؤلا،القثلؤآقولمالتقازآضومآممييآناكذلكخذاؤليمقغقثهكئتطؤقاخاييزأيتتما

أئتقاذ:،يمقاليقكآناقاقفتقذاغقىتقدرلاوآئتغيزةؤلازاذاقييأخيئأذآشمطيع

ائخاذأغتفتهقذآغتمقئهه!شاذ:،ائغاذيمقذاغتىتخالهتقإتا،فلآنتاققالوا:قاذ:،أغتم

ؤكونواالقةاتقوا:تهمؤقاذؤؤدعوةقتكؤاقاذ:،قكأقاليلآ:قفمتقذاقئلكانقازأىؤقذ

ق!قتمتموتلاختيالقةقإنمتؤإن،إتيكئمآزجعقغقتيآمجشقإنبهأؤضصتكئمقاغقى

قخزقيتأكله*شيئاائخئنرخمذامنمغذآخجل:ييؤقاذ،قغهؤخزختؤخزقيغقيهئم

الطوائفوتضطهدالصيحتؤلهبيثةوسطالمسيحةوبشريةالتوحيدعقيدةالتزامعاىصشمرتأ!صيد(1)

الأرثوذكصهمي.بالمققدالفثعلىالتثبحننوعفهو.وحرقاوصلباقتلالئهاالمخالت!ة

عدملضمانللكائرالوقفأراضيمنالهـححبانيزرعهمماأومستبعد.وهوالصدقاتمنأتاهملعله(2)

اعلموالله.للعبادةوالتز!عللعملالرهبانجا!تحا

المضدس.ليتيقصد(3)
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إداختىشئيءغقىتيفؤلاتفتفتؤلأتقاتىالقةتذكرؤاتتغتهتفثيشغهؤخزخت

ب!يتإتىائتقيتاخئىيضقيؤهؤقاتمثتمؤاشز!ثؤكلؤتئمأئتضل،شفقانتاقاذ:أف!يتا،

ائتابغقىوإدا،دج!ضئاتابإتىآئيتاختىال!ضاءإتىطزقه"تزقعلاؤكانائققدسيى،

دحم!مئاؤدخلإتيهتفتيهتققئميشثييغقىقتضذئئخاييتزىقذ،الفهغئذتاقاقاذ:مقغد،

كذامئذآنثمتئمإتيشفقانتالهثاذ:لهيقا،قضقىدج!قئايمنآمكتةتتغقخغلضغهؤدخفت

تإتي،يضتزكذاكذاقكانالطلتقغإداتومطييآنققفتقإن،التؤيمطغتمأجذؤتئمؤكذا

الطلتقغقإداقاذ:،أفقلقإتيقفتقاذ:،(آتئم)1تئموإلااثضثجدقذاييآتامأنأجهمت

ؤقذؤكذاكذامذتتثمتئمخمذا:تائييلهىقاقفتقتاتمغيييغقتشييإداقألقطييؤكذاكذاضكان

ياتيلشغهؤآناتفيثنلهيقاؤكانقاذ:،المويمكينتتثتفتيختىتتا!فئدغتهدلذتغضىزأيت

قاتخؤؤيذكرييؤيغقمييؤج!اثاؤتازاتجمةتذفيتينؤآنزتاييأنؤيخيرييقتينهييغقى

زشولاتئقثشؤلهتؤتجلغرالقةإنشفقانتا:تقوللهيقاقاذخمىالاخل!تؤتمائقؤمتذكر

تأكللأنهغلآقته-ائاقؤذيخي!نلآأغخمئازجلأؤكان-يتفقةإ2(تخرجآخقداشمه

قإتيآناقأقاتقازتقذ!يهتخرجالدي*هن"اقزؤقذاخاتمكياقيهتينالضذقةتةكلؤلاائقدتة

يترفيآقزييقإنقفتقاذ:،ؤاتبغهتضذقهأنتأذزكتهقإنأذليكهآخ!تييلاؤكبيرشيخ

ققنمقاذ:لهيقاالزخقن)3(ؤزعيئبهتأمرييقاالخققإناتركهقاذ:،غقيهآتتؤقادييذ

منائقئيءقضى،شئخانتا:ييققاذ،تغاتىاللةتذكرقنرغااشصيقطختىتييزالأإتضفيى

كذاكئذتتئمتئمآنذآختزتييقاذ:تثميمذ،غقىتجغفتكئتقاأينأدكزؤتئمائغكالبقذا

قخزقيؤقاتمتغاتىالقةلهحمدالئؤيمكينتشتفتيأنقأختئتدلذتغض!زآئتؤشذؤكذا

لهسالتذؤخزختتغطييققثمق!ألتذدخفتالقهغئذتاائماقغد:قاقاذيائمقغد،ققرؤتيغته

فه.وتنسكهاالمقدصليتالطائفةهذهتقديسعاىدلي!هذا(1)

.العربأرضبهاوالمقصود،تهامةأرضأي(2)

؟؟وهأنتهل؟بقولطمعنياالمسيحيمألونوكانوااليئهوديتظرهاكانالتيالميخانيةالبشارةهذه(3)

الطائفة.هذهلدىاليتهوديةالمسيحيةعاىآخردليلوهذاالمسيا؟أنتهل
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ققاذ:،قتاؤتهتذذتاوئيي:تهقاقاذمئاقذتاتزةققئمأخذاتزىقلتئظرققاتمتغطنيققئم

قكانداهتاقائطققبغد؟،غنقخلآبهغئتلاضجيخامجقاليمنآئشطكانه*قاتاتمالقهمي!ي"

ختىثتاييغقىاخيئغلآمتاائمقغد:ييقاتالق،"غقيهتاقومؤلآ(آخد)1غقىتفويلا

أطلمه9،إثير؟لهيقخزختغقتي)2(تفيريلاؤاثطققثتاقي*غقيهقخضفتآكخييإتىزي!يلقةأئطيق

ائقمى)3(شجعواققخا:ئتهئمة!ق،كفبمنزكمبتقتييختىآ!اقذ"قالواغئهشألتقكئخا

ينافزأةقاشصزتيي(قماعويي)4يلآدهئمآتؤاختىخفقهقخققييتجيزةييمئهئمزجلآناخ

تفيرمنشيئاقأخذتبهقأخقزتصرمجايح،القهلزشوؤقلإتميقاخائطلهيقخغقتئييالانضار

إتيهالتاسأقزبتكيرأبووإداتاشا،مجئذةقؤتجذتأتيتهئتم،شئييغقىقخغفتهخائطي

قاتيثتثتم،"تةكلؤتئم،"كلوا:يفقؤيمقات!ضذقة!،:قفتخذا؟محاؤقاذ،تذيهتينقؤضغته

تكيرأبوقإداتاشا،مجنذةقؤتجذتأتيتهثتمشئيء،غقىقخقفتدلذمثلآخذتئتم،القةشاكأ

ؤأكل،القه"بئيمقاذ:،تةقلي:قفتقذا؟قا:ييقاقاذ،تذيهتينقؤضغتامئهاثقؤيمأفزب

تاقوذ:،آنيخيمنتمأغخمتيزجلأضاجييكانآتايهمنقد؟تكلييلهي:قفت((ائاقؤمؤأكل

لهيائخاتمقإداثؤئازخىقةبيققطنخفقهقدزتأخقداشمهؤقاذ:تفقةققاذ:،يهاقة

القا،إلأإتةلاأنآشقد:ققفتتذئهتينتجلس!ختىدزتثتم،قتتتئتهالأي!يركيفهتاجته

الزجليؤخلإيثخديثيقخذثتهقاذ:،مغلوك.قفتآئمت؟منققاذ:،القهزشولمؤلأنذ

خائطلهيتجغفتييالانضاليمنلافزآة.قفمت؟آثتلقنقاذ:،يهأقزييؤقاققهكئتالدي

،اللامفصلصعحةهـ،4141،منظور)ابن،صضكتهإذاتبنا1وتؤتنجذتبهثاالتاقةآثؤلمحت:تنريدقي(1)

لأحد.يسصكلاأنهأي.(662صنمحة،\دالجزء

طهيركأاغيرجاج:والقؤى.تيرقههكأتحاتصور،،تؤئتفؤى،يائكئر،تيرقي:العربلانفيمنظورايتقال(2)

ممنظور،)ابن"...اثغثرذنبمثلخئقةقغالوفص:ىألؤوذنم!.مفتبى:ليروعود.تؤئتوخبؤقذ،ائكتزيى

ثيه.اعوحاجلامستاقيمطريقفيانطلقأفي.(265صفحة،1الجزءه،اللامفصلصفحةحص4141

)3(يقصدنفسه.

ثاقدالذيالوقتفيلهميبعهأنالربالضجارهؤلاءمعواتنمقبسلمانغدرقدالمبروءالرجلىلعل(4)

صغير.فتىوهوعليهيتمبضواحتىالنماشسيلسلمانفكادوا.عنه
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نأالقهشاءقاققبثتقأغتقتييتكيرأبواييقاشتزاشتير؟قاذ:لتيذ،قاذ:تكير،أتاتاقاذ:تها،

قاذ:،الصضازىديننلهيتقولقاالقهزشوذتا:قاقفتتذيهتينؤققذتغقيهق!قفتألتث

قغهكئتاللإيقذايمي!مهتلهي:ققفتغطيمأضرقذخقيي"يييهئملهيؤلا!يهئمخيز"لأ

ؤلاقؤلآء،ييخيزلأ"ؤقاذ:تذيهغقىالقهقآقاعهوائماققديتدأخذزأيتهئتمزأيتهعاؤزأيت

بجةنلأذلذ!هماتيمغافتيعلىوجلعرالقهفأثزك،القهشاءمان!ئ!يوفيفائضرفت"ديمهثملهي

القهزشولقاقاذ،لأتهاآيخيرإتى(82ة)الصاندةلآقمئتكبزونتاؤآتفئمؤزفتاتاقميمي!يينمجئفئم

القهب!يم"ققزأتذيهتينقغذتختىقجئتخايفؤآناالزشولىت-اق،"ي!فقان"غقتي.صريمصح

افيلهآيخيرإتى82:المائدة"ت!تكيبرونلأؤلأنهئمؤرهصائا،،!ي!يمينمنهثميأن"دلذالرخقنن

مثسيقينن"كانواإتقا،تضازىتكونواتئمؤضاجسذمغهثمكثتالدينأولئكإنشفخانتا

أمزييفإن:تهقاقفتياتتامجذ،أقزييالديتهؤيالخقتغتذؤاللإي،القهزشوذتا:ققفت

.((يهكرذتةلهيضاتجم!ؤقاالخققإن،قاتركهقاذ:،غقيهآئتؤقادييذيتزفي

قيمةبمعلوماتتمدنافإنهاولصححها،الحاكميرويهاالتيالقصةمنظاهرهووكما

علىوهم.مريمبنوالمسيحاللهفيومعتتكلداتهمطقوسهموبعضىالموحدينطائفةعن

خرجهاالتيأحمدروايةفيأربعةثم-الحاكمرضايةعلى-ثمانيةقليلةقلةكانواالعموم

قليلةطائفةومعهمالموحدينسنأسقفاع!رةفيصيرضن.الصجحةسلسلتهفيالألباني

يكفيهكانفقدن!سستهما.أجلمنحرباصرقتيحالضبين!يأنيكانيلاعددوهذا.الأتباعمن

ححرقل-هركليتوس-الىرسالتهشيالواردةالأريسيينولكن.القضيةوانتهتاليهدعوتهم

آمنوالوحتىالرومان!نالمضطهدينوالمزارعينالفلاحينالعلماءيقولكماتعنيقد

للمؤرخالنصهذانسوققلضاماعلى.كمثال...وآشكالأنواعالاضطهادلإنكالهبالمسيح

لمصر.الاسلاميالفتحأدرك!حمنوحو-الخصرفبعض-سعالنياتيوسييوحناالألوهي

بهاعترفمصلا،لحكمدقليانوسرترأس"عندتاريخهمنوالسبعونالسابعالافصكفيقال

لكن.لههمئيللاالذيالمرعب،المؤمنين!عضطهدالأثيمالمستبدلمساعدةوهبواالجيس

الناردقليانوس.أشعل..لسلطانهوالخضوعبهالاعترافرثضتاومصرالاس!ندريةمدينة
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الوثنية،بالعقيدةمؤمناوكان،سلطانهتحتوصيرهاتماما،احترقتحتىالاسكندريةفي

المفترسة،بالحيواناتهمتشبها،المسيحيينويضطهدالنجسةللشياطينالقرابينيقدم

الأساقفةكلقتلفثتدلهذا.الرومانيةال!!راطوريةالهأنهومدعياللههمتحدياللفضيلةكارما

اللحومأكلىأعدائهكستخدماوأطفالا،ونساءرجالاكثيرينوقتلوالرمبانوالكهنة

وبدون،القديسينمنيحصىلاعدددماءفسكب.موضعككبهمملأالذينةير!بلا

فيدصارالذيالوقتومضذ،اللهثنالموحاةالكتبوأحرىاالكناضهدمكما،رحمة

ذلكفي.للمسيجينعامااضطهادابدأعاط91استمروالذي.لمصرحاكمادقليانوس

خاتمبطرسأنباالبطريركالقديسالآبرأسبقطعأمراالاسكندريةالىأرسكالوقت

الأرئوذكسية،بالعقيدةهـشمسيهنوجدهمالذينمصر،أساقفةكلبقتلأمركماالشهداء.

علىليقضيجاء،المسيحعدوأنهيعتقدونالناسوكان.مقدسةحياةيعيشونمنوكل

منهمكاوكاندثليانوصرمنأكثركثرةراشرويمارسفكانماكسيميان.وأما...أجمعالعالم

البثرمنالقرايناويقدمالحواملبطونيثقكانإذاليطيهنمنبايحاء،بشعةأعمالفي

.(66-65الصافحات)النيقيوسي"....النجسةللشياطينوالحيوانات

المصريوذتحالفحيثصهرسخالنبيئوفاةبعيدحتىجداأليعانحوعلىاستمرالإضطهادكحذا

الطبقاتفهؤلاء.عنهمالصومانأذىلكفالعاصبنعمروبقيادةالمسلمينمعالمسيحيون

وأن،نالمسلموعنهميقاتلأنلىأووهمالآلافبعشراتو!حموالمضطهدينمينالمظلو!ن

الربي.النبيو!"محمدبهاجاءالتيالخالصةاللهبزحدانيةالخا،صهميمنحو
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الأريوسيين)لا3-5-ب-الأريسيين
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الافلاحيينهمهرقلالىج!خسومحمدرسالةفيالواردة""الاريسيينكلمةكونفرضية

منهم:العلماءمنكثيرذكرهابكالمنسمريناحدقالهاشاذةهمقولةليستالمزارعيينأو

مسلم.لصحيحشرحهفى-النووى1

البخارى.صحيحشرحالبارىفتحفىالعسقلانىحجرابن-2

الصحيح.الجوابفىتيميةابن-3

البيت.أهل!سشدفىحنبلبنأحمد-4

صحيحشرحالمنهاجكأالنووىقالكماالعلماهلعندالاشهرهوالقولوهذا

بلغتهمالذينالكافارعلىالإغارةاجوازبابوانسير،الجهادكتاب:الحجاجبنمسلم

.بالإغارةالإعلامتقدمغيرمن،الإسلامدعوة

يأالأكارونأنهموأشهرهاأصحهاأشوالعلىبهمالمرادفياختلفوا"و:قال

ونبه،بانقعيادكوينقادونيتبعونكالذينرعاياكإثمعليكأنومفاه،والزراعونالفلاحون

امتنعوإذاأسلمواأسلمفإذاانقياءأ،أسرعولأنهمالأغلبلأنهمالرعاياجميععلىبهؤلاء

الصحيح.هوالقولوهذاامتنعوا

:غيرهوفيللبيهقيالنبوةدلائلكتابفييناهاروروايةفيبهمصرحأجاءوقد

بينيحلفلاوإلاالأموالكتابشيعبيدأبوذكرهاروايةوفي"الأكارينإثمعليك"فإن

."الإسا،موبينالفلاحين

.(901صافحة21الجزءصفحةهـ،1392،)النووي

:البخاريصحيحشرحفيالباريفيضىكتابهفيالكشميريوقال

:)ؤلآتعالىقولهيخالفأنهبقي.بلدهوسكانالرعايامفهالمرادأن:وحاصله..."
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الإثم:قلتأحلإ،إثتميحمللاأخذاأنعلىتدلفإنها46:الأنعام(أخزىوززؤاليزب!تنرر

يخالكصولا،فعلهمنلأنهعليهيكونالتستببوإثم،المباشرةوإثمالتسثبإثم:إثمان

كفرهمإثموأما،عليكإهلاكهمإثممعناهأنعندقيوالوجه،ةالمباشصإثمفيفإنها،الآية

.(171صفحة،\الجزءصفحة502د)الكشميري،."فعليهم

.:..:..:..:.
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الرابحالفصل
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التاريخيشوالمسيحيشالقرآنيشالنصرانيش

للمسيحيضالتاريخيتقريرفيالقرآنمر!زيش-1

الأربعةللاقرونالمسيحيالمجالفيواللاهوتيالتاريخيالصراعضراوةإن

كلعلىومتضاربةعدةخياراتأمامالباحثيضع.-!نهنماذجمعناتقدم-وقدالأولى

الطوائفهذهوأياليهود؟منثومهلبنيالمسيحالسيدكرزكرازةأيعن.المستويات

ال!رعيالممثلفيعها!غفلأولناي!ناقلهالمالتيوحضىالكخسيئالتاريخلفانقلهاالصيئ

به؟الموحىالمسيحيللتعليم

للمسيحالقرآنونتكلهادةالمسيحيشالمرجعيشفقدان1-آ-

فيالطوائفاليياتتحاكمالتي،النهائيةللمرجعيةالآوائلالمسيحييهنشاقدان

المسيحمن!تعددةصورظهورالىأدىأصلها،الىالعقيدةاعادةوفياللاهوتترجيح

بدايةخصوصا،بالباحثينأدىالمسيحيةللديانةالمشهديالتعددهذاربما.والمسيحية

التيلتعاليمهفقطلير.نفسهللمسيحالمادقيالوجودفيالنظراعادةإلىالعشرينالترن

عنالالهيهوتبالا3ابتعدتالتيوالفلسفاتالهرطقاتمنعظيمركامطس!.واندثرت

ده!يلالاترآنيأتي،تياللاهواوالقلقالريبةوك!لاهذاووسطلكن.وصفائهطبيعته

تياراباعتبارهاللمسيحيةوالدينيةالتاريخيةللحقيقةالاعتبارويعيدجديد.محنللمسيح

عير!تلاهمقاصدعنالانزياحمنحالاتبدورهاشهدتالتيالافريسيةلليهوديةاصلاحيا

فيغاليةمركزيةديانةإلىللتحولاللهباسمالب!رأيديتطالهابدأت.الموسويالنالموسي

العالم.عنوالانعى!ال!الآخرينواحقارالذاتحولالانكماش
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(2006!)طمسنالمحكعلىالمسيحتاريخيش1أ-1

يكنلمالمسيحأنضيةقبدعموالعلماءالباحثينمنعددقامالعشرينالقرنأوائلفي

-0184بور-وبرونو،-1835-1836-استروشدافيدضمنهمومن.أسطورةمجزدمنأكثر

منوغيرعم،دوجاردينيوإ،سميثبيدبليو،روبرتسون.م.وجي-6091-زودصوآرثر

يسمىمسيحيقبل!اإلهعلىاعتماذارتلفياتهااختلاقهاتتمقدالمسيححعريةأنجادلواالذين

نأجادلوامثلأدرومثلآخرون.نافسهيوشعالنبين!!يقدربما-جوشوا/يوشعأويسوع

.ك.بأمثاكوآخرونإشعياء،سفرفيالمسيحالمسصا/شخصيةمنمستعازاكانالمسيح

.ج.لويتاكر،.تأمثالآخرو!لكن.المسيحشخصيةاعهلاكأبولسالقديسلامكوشو

صغيركتيبفي.إلخ...إسينغا،فان.ب،ستهاهك.رماتثميورو،،بايت.أألفاريو،.بيريلاندز،

جورجالدنصاركيالناقدثيهلخص.غل5ا!3..4كلول4أسطورة:يسوع6921عامكأنثروممتاز

المسيحوجودضذالحخةأنحيث،الحقيقةفيشديدوضوح-بوضوححججهمبراندس

ض!!وصنعحة9211فيالمسيححياةبولسكمنريخلخمر1828عاموفيجذا.جليةتصبح

طبيعية!وقوىعللإلىعزاعاولكنهبوقوعهاآمنأنهآي:للمعجزاتعاقلياتشيرا

لأ!الواقعفيالحذ؟هذاإلىرائجةتصبحأنالمسيحوجودعدملحخةأمكنكيف

وجودإلىيشيراسمهوحمى.ومتفزقةمبعثرةالمسيحوجودعنوالمدؤناتاوثائقاجميع

وأالمدهون:تعني""مسيحكلمةأنحيث،حقيقيشخصمنبدلأوتلفيقاختراخعملية

جمةترببساطةيمكننالذلك.مقذسةمهضةلقأديةبالزيتشخممدهون-الممسوح

الأصلي:جذرهإلىيوشعاسمأرجعناوإذا،"الممسوح"يوشعبعبارةالمسيحيسوعاسم

همثيرلغويت!كيلأمامنكونفإتنايخقذ"،يهوه"/إلهأول038=!ولل!4ا!ع8جوشوا

."الممسوحيحفظالله"،"بمنقذيأؤمنا)أناالقولويمكن."الممسوحينقذ"الله،للاهتمام

فييذكروهلمللمسيحالمعاصرينالمسيحيين!بالكتابأنأيضاوالمزعج

تواريخبتأرلخقامواقدالمسيحظهورمنواحدجيلبعدالرومانالمؤزخون.كتاباتهم

إشارةأيةيوردوالملكنهمالاعتبار،بعينإنجازاتهايأخذوأنينبغيكانوطبيعيةاجتماعية
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للتغاضييدفعهمسببأيهناكيكنلمبها.مرالتيالظروفأوحياتهعلىنوعأيمن

عامبيسانتآنيتعبيرحسب،والغريبةالأصليةالقصصرعنيبخونكانوافقد،عنه

المعاصرةوالوثائقوالنصوصالكتاباتخلالمنيسوعوجودإثباتيمكنلا":9871

والعتملاءالحكماءشديروالذيالسماءفيظهرنجمبمولدهبشرالذيالطفل.لز!مانه

الررمانيةالمدنإحدئفيالرضعالأطفالجميعبحقارتكبتمجزرةيهوذا،إلىالغرباء

الأعمى،،الجذامبداءالمرضىيشفيمعقم،رللإمبراطوتابعمانيروقائديدعلى

يدخلاليهودعلىملك،متحقلةجثثوهمالأمواتيقيمو،الأعرج،الأطرش،الأخرس

ثوريحراكزعيمالقيصر،فيالقتعترضهأنبدونومنتصر،همهيببموكبالقدس!دينة

الإمبراطورية،الحاكمإلىوتسليمهقومهابناءقبلصعليهالقبضىيتثمبالعصيانمتهم

أنحاءجميع!لظلاممنساعاتثلاث،الرومانيللقانونوففابالموتعليهحكمثائر

مدينةأنحاءجميعفيالهائمةالأشباحمنهائلةأعداد،..القبور.تفتحأرضيةهرة،الأرض

005حواليمنمرأىعلىوتظهر،الحياةإلىجديدمنتبعثمصلوبةجتة،الاقدس

هكذا...تستردونمحنالسماءنحوبجسدهويصعدالأمواتبينمنيبعثرجل،شخص

الأدبفيثهالحدوإشارغآفيدونسنص!ل،وقعتقدالأحداثححذهجميعأنأخبرونا،

دليلأوتوتيقأيهناكليسلكنموجوذا،المسيحكانشبماآخر،بمعنىلها".المعاصر

المقذسر.الكتابفيهاذىوردالتيالأحداثهذهجميعوقوعيثبتمدؤنكتابي

نآإذ.خاصبثكلإدراجهمايمكنالمسيهحوجودتجاحلارومانيانكاتاذهناك

تذكاريةتواريخوضعادية3ميا79-23الكبيروبلينيهميلادية65-.مق3سينيكامنكلأ

خشوف،مذنبات،زلازل-الوقتذلكفيالعظيمةالطبيعيةالظواكحرجميعفيهاشخلت

بلينيوعمل،مجلدينمنيتألفالطبيعيةالتساؤلاتسيني!صاكتاب.هنالك!اإلى،وكسوف

بأيالضخمينعمليههمافيانفلاوكلاهما.مجلداتعثرةمنيتألفالطبييالتاريخ

لموكأنها،بيسانتآنيذكرتهاالتيللمسيحالحياتيةالأحداثهذهإلىنوعأيمنإشارة

ناقشأنهحيثخاصبشكلوالخسوفالكسوفبظاهرةكنماخوذاكانبليني.ببساطةتقع
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13طيالكسوفعنشئايذكرلملكنهقيصر،قتلعندماجزئيكسوفحدوثإمكانية

المسيىصلبعمليةخلالوقعآنهيفترضوالذيكاملةساعاتثلاثدامالذيالمفحرض

كسوفه!سذاحدوثيمكنكيف.(101صفحة5991)ماير،عافا.بسبعينذلكبعد

الطبيي؟التاريخفيالضخمبليخيعملضمنعنهأخبارأوتاقاريىسأيةذكرندومنعملاق

فييسوعذكرآنهالمفترضمنميلادية001-37يوسيفيولساليهوديالمؤزخ

علىإدخالهاتتمواضحةتزييفكمحاولاتالآنمعهاالتعامليخثملكن،فقرتينأوفاقرة

الذسقحالاتمنجذاواضحةحالةكحذهوتعتبر.لاحثةفترةفيمسيحيينمؤلفينيد

.(1يوسيفيوس)أعمالمنالحديثةالطبعاتمنالافقرةوإقصاءاستبعادتتمحيثوالتزييف

الحقيقةفيألهثار-ميلادية171-د5-حواليتاسيتوسيدعىرومانيمؤزخهناك

نيرونألقىدينيةلفرقةكمؤشسحكهأ38ك!ول!(لم"الكريستوسعنتحذثعندماللمسيح

اقتباسويمكن.عهدهخلالروماصكبيزاجزءادقرتحرائقلإشعالعليهااللوم

رومانيكاتبقبلمنالمسيعإلىرئيسيةكإشارةبكليتهالسجلأتمنبكاملهالمقطع

إشعالمنن!سه(-لتبرئة5991)ماير،.وفاتهتلتالتيعافاوخمسونالمائةفترةخلال

علىوأنزكهرطقاتهابسببمكروهةفئةعلىاللومنيرونألقىررما-دمرالذفيالحريق

الشخصرأو،المسيح.العامةبين""المسيحيينيسفون،العذابأنواعوأفظعأشذأفرادها

تايبيريوس)2(عهدخلالالعقابأشذفيهوأنزككثيزاعانى،اسمهممخهيستمذونالذي

دون.بسوتفيصادرابراححيمليوسفالعلميةالمعبعةطبتهاالقي،العربيةالحجريةةخ!نلاانظر(1)

النمر.هذاكمنهاحذفوقد.تاثلخ

نيروكلاوديوسيوستيبرولداوغسط!،ثيصريوليوسبسيوسقيصر()طاريوسقيصرتيبريوس(2)

لسنةالدو.(م37-م41)نيلثاافيوهمالىاطورامبرلإاوهو.)م37سسما61-م.ق24فمبرنو61)

توسكرايوسثايىكواليناليهوديةحكمملكهوفي.وصهرأبالتنيغسطسلأوابنأوكان.م.نى24اد

ببعليهموعؤضبعديخماأعرهألغىولكنهروميةعنماوقتأاليههسدأبعدوقد.البظيوبيلاط!

بموته!!جعوقدلهإجلالآالجليلبحرعلىطريةانتيباسهيرودسبفىوقد.الأقاليمحكامقساوة

(02"8،صالح)..المشحصلبطياروسأياموفي.خلفهالذيكاليغولا(م.ب37)
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لم-اللحظةحعذهحتى-الأبشعوالخرافة،بيلاطسبونتيوسولاتنا،أحديديعلى

حي!روما،فيحتىبلال!رور،كلأصل،فقطيهوذامملكةعلىانتشارهافيتقتصر

ومركزهمضالتهموجدواالأرضأرجاءجميعمنوالأشقياءالبؤساءهؤلاءككأن

اعتماذا،ثتممذنئا،وجذمنكلعلىالقهمبفىإلاتاءتتم،لذلكوففا.الأشياعهموأصبحوا

للمديخة،إحراقهمبتهمةليسلكن،منهمغفيرةجموعمحاكمةتقتمعلوماتهمعلى

قبلالأشكالوأبشعبأقذعهمنهمالسخريةتضت.ومنبوذونهمكروهونأنهمبتهمةبل

الوحوشرجلودإلباسهمتتمأنبعداختفواحتىالكلابقبلمنإرئاتمزيقهموتتم.موتهم

النيرانفيرميهمأو،صلبهميتئمكانأو،حيواناترؤوسرؤوسهمفيووضعت

.(1الليك)يجنكانعندما،الطرقاتبهملينيروا،قهموحص

:تاسيتوستصريحيؤكد؟-ميلادية63سيهتونيوسالرومانيالمؤزخأنيبدو

وقال."معاقبتهمتقت،سحريةأو،خياليةخرافةيعت!نقونالبشرمنعرقهم،"المسيحيون

فساذارومافيعاثواالذينالييود،"دفع:كلاوديوسالإمبراطورعنأيضاسيتونيوس

ميلادية131-62الصغيربليني.مخها"وجللض،يستوس!/المسيحأوامحرحسبوتخريئا

كعيلادية381-05إيبي!تيتوسالرواقيوالف!يلسوفميافىدية001-43كحارشالوالشاعر

أنهميبدوديةميا1803-121أو!لليوسماركوسالرواقيوالانيلسوفوالإهمبراطور

)سايكك،.خاصب!كلالمسيعيذكرواآندونمنلكن،المسيجينإلىجميعهمأشاروا

021-46-بلوتارخالمؤزخمنجاءتالمسيحإلىالأهمالإشارةتكونربما.(2002

والمذاهبالفرقبعضمعالمسيحيةفيهاربط،خرافةبعنوانهمقالةكتبالذي-ميالأدية

قدكاناوسيتونيوستاسيتوسسكلأأدةحيث،""خرافيةباتهاووصفهاالأخرىالمعاصرة

افةالزهذهبلوتارخعاول.الجديدةالفرقةتلكلوصف""خرافةكلمةاستخدامفيسبقماه

المحتملمنلذلك،المسيحيةوسوتونيوستاسيتوسمنكلبهعاملالذيالمقتبنفس

كانآنهيحتملعل.المسيحيينضذجزئيأوكليب!كلوتعلياقاتهحظاته3ماوخهآنه

ملادية.701عامحواليميهوب،441الماتطعمما*،!تاب،ال!جلأت-(1)
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وأطولأبعدمعاناةمنالخوف"تتعالتيبالخرافةليصافهابلوتارخببالأخرىفرقةهناك

الخرافة:تلكأتباعمخيلةأفقوشعالذيالجحيممفهوممعنفسها"الحياةمن

منوفروعالنار!صنأنهارمصراعيها،علىالسن!ليالعالمإلىالحاويةبواباتتفتح

تهاجمالتيالغريبةلالأش!طمنللعديدخيالاتمعالظلاميعئمببعضها،تختلطالستيكس

وبجانب،بالألمومليئةمخيفةأصوائاتصدفوهيكالحةوسيماءمرعبةبهيئاتضحاياها

تعبئالسحيقةوالأعماقالخلجان،يفغرونومعالهبينوجلأدينقضاةترىهذا،كل

التحذيرفيومبالغتهاغلؤهاخلالمن،والمقيمةالتعيسةالخرافةهذه.والويلاتبالأهوال

ومنمتعقدغيربشكلنفسهاتعزض،والهولبالفزعيوحيشيءكللتافاديالمحاولةمن

.(464ةح!نص،2الجزصفحةبلوتارخ)الأموروعظائمالأهوالأشكاللجميعقصددون

لكنبالتحديد،يسوعيذكرأوبالاسمالمسيحيةيحذدلمبلوتارخبأنالاعترافينبغي

ال!مس.وضوحواضحةوالعلاقةإليها،تثميروالأوصافالإشاراتكافة

عهدحتىيسوععنتحذثوامسيحيينغيرلعؤزخينكنأخبارمنلديخاماكلهذا

المسيحيةتاريخمنالأكبروالقسم.ةيد،ايم180عامفيانتهىالذيأوريليوسماركوش

مؤزخينسوىبالاسمالمسيحإلىي!يرلمالواقعفيلكن،الانترةهذهبعدكتابتهتقت

كحذهبيةلخرافةكمخترعلتعرينصهفخطذلكفعلاوقدوسوتونيوس،تاسيتوسهمارومانيين

بالمسيحية.توصف

الاتديسورسائلالأربعةالأناجيلإلىنرجعأنإلاعلينا!ماالمسيحدورلفهم،إذن

لمعلو!صاتكأساساعتمادهايمكن!وثوقةداخليةهمصبادرقيلةهناكليسأنهوالحالبولس!.

ولاالمسيححياةسيرةحولالكثيرتقوللاأبكرفترةفيالمكتوبةبولسرسائك.فعلية

حتىأو،الأخلاقيةتعاليمه،معجزاتهإلىتشيرلاأنهاكما.فعليبثمكلأقوالهتقتبس

:1"د!خلاجقهعندداةتسلي"منالمسيحأنروميةسفرفيبول!إشارةعداكما،مولده

فيمباشرةالربزرعهابذرةكانالمسيحبأنالتأكيدتناقضأنهاالواضحمنوالتي،3

ولوقا.متىكلإنجيلفيجاءكمامريمرحم
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بينتافصلالأقلعلىجيلينأوكاملأجيلأتتجاوززمنيةفترةهناك،ذلكعلىعلاوة

حواليمروربعدكتب،مرقص،الأولالإنجيل.الأناجيلكتابةوزمنالمسيحوفاةلحظة

فكتبتالأخرئالأناجيلأقا،-الباحثينبعض-حسبالمسيحصلتعلىائ!اعثلاثين

أقاعافا،أربعينعنيقللابماذلكبعدكتباولوقامتىفإنجيلي،طويلةبفترةذلكبعد

للدهحنةالمثيروالأكر.(42صافحة0702،)بيرتون.الأقلعلىعاظبستيهنيوحتاإنجيل

المسيحأقوالتتجاوزالأناجيلفيالمتوفرةالميمتريةاالمعلوماتبعضىأنهووالعجب

النبويةمسيرتهبدايةمنذمرتالتيالفترةعلىواضحةإشاشةأيهناكوليس.ومعجزاته

خمسة.حتىأوسنواتث،اثأو،سنةكانربما-صلبهلحظةحتىكنبي

العثورتتمحيثباستمرار.الآخربعضهاتناقضالأناجيلأننجدذلكعلىعلاوة

مناثنانذلك،منوالأهمبينها.فيماتناقض000175إلى15....بينماعلى

بينجذريةاختلافاتوهناك،المسيحمولدإلىيشيرانولوقا،متى،فقطالأناجيل

إلىوعودتهالمسيحبعثحادثةمعتحدثننسمهاوالمث!كلة.يرويانهاالتيالروايات

هذافيالم!اركينوالأشخاصالتسلسلفيالفعليةالاختلافاتمنالعديدفهناك،الحياة

تتجاوشلمضبماأوالمسيححياةمنالأخيرةالثلاثالأيامخلالبهوالمرتبطينالحدث

ححذهأنحيثالسماء،إلىوصعودهصلبهلحظةبين؟اليومونصفاليوممذةالحادثة

!حثقفمجتمعضمنالعصر.هذاشيقانونيةثمحكمةأتةقبلمنسترفضبكاملهاالشهادة

التشويشهذاترجمةيمكن،نسبيةبسهولةوتوزيعهاالأناجيلهذهر!نتتمحيثومتعقم

عمليةبوجودحييوشإتهبعديتثقفلممجتمعفيلكن،بالأصالةيوحيبأنهوالارتباط

.ةالسيوعنخارجةللخبرشفهيتناقل

أفيإثباتبصعوبةيقرفونحسنةوسمعةاحقرافاالأكثرالمسيحيونالعلماءحتى

لأناجيك.ابينوالاخخلافاتالتاقضاتإلىمرذهوذلك،المسيحبشأنجوهريشيء

الأناجيلكتبمنكتابهةم!ذقمفيالعلماءهؤلاءمنأربعةأقواليقتبسححيلصرراندل

المعاصرين.المسيحسيرةكتابلمعسناثنانضمنهموكن،(*9/+هك)
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روبرتفنك:
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والقصصالرواياتكانتإذامامسألةحسمعلىيقدروالمالإنجيليينالعلماء

وأيهاالحقيقيأيهاتحديدعلىياقدرواولم.خياليةأوحقيقيةأحدائاترويالكتابية

فعلأ؟حدثتقدالإنجيكفيالمص!رةالقصصهل:للغايةبسيطهناالاختبار.الخيالي

(99731لو"41؟واقعيةسيرةأمخيالالأناجيلهل

:!روشانجون

بناء،إعادةكعمليةالتاريخييسوععنالبهحثأوبناءإعادةصرثيمكننالالكن

)بضاءإعادةسوىهناكليسلأنه.مابشكلالمثمروعكاملأبطلتالبناءإعادةوكأن

.(426صفحة2000،كروشان

ميتبر:جون

التيالأحداثبعضحولالحقيقةتقديمادعاءيتضضنضمنئاالأناجيلبهتقوما!"

الحاقياقة،حولالمزاعمكسذه.الحاليالبشريالتاريخفيالإنجيلييننظروجهةمنوقعت

معالجةتستطيعلانقديةيقةوقيلةلكن.تكونلاوقدصحيحةت!صنقد،الفعليالواقعفي

كانت!قاكبيزاجزءاف!تتقدتكونالإنجيليالأدبفيالمضأضلةالأساسيةالاذعاءات

"الأولالميلاديالقرنفي-رضمانيةإغريقيةدينيةبروباغشدابوصفهاالأناجي!!حولهتدور

.(914-184الصشحات9881)مير،

بلتمان:رودولف

مصدروكحومنها،خرجالتيالتاريخيةللحالةأساسيهمصدر..ححو-.إنجيلأفي"-إن

.(38صنمحة0961،)بتمانعنها"بال!علولماتيمذناالتيللحالةالتاريخيةللتفاصيلثانويمنما

لإقخاعأهجةذاتتكنلمالدقةبأدةيعترفيوحناايةروحسبالإنجي!!وحشى

:تباعلأا
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.الكتابهذافيتكتبلمتا،ميذهقذاتمي!ولحصنعكثيرةأخرىمعجزات"وآيالب

حياةآمنتمإذاتكمتكونولكي،اللهابنالمسيحهؤي!وغأنلتؤمنواكتتتفقدهذهوأقا

.13-02:03يوحنا."ياسمه

إليهها،الحاجةوعدمالمعلوماتلإقصاءبالحريةشعرباتهيوحسااعترثآخر،بمعنى

وتقؤيه.الإيمانتعرزالتيوالقصصالرواياتعلىنقطقاصزا

يكفيلكنه،للمسيحالتاريخيالوجوديثبتصغيرإيجابيدليلهناكآخر،بمعنى

!؟الدينيةبالقولباتمنزيادسماهماوهذا.الافتراضكحذالتبريرفقط

ثمةوإنبها،همعفصفةوالكتابيةالعلوممجالشيهصروفة..."تعبيرهحدعلىوهي

.(74صفحة4002،)همنى"أبعادولحولاختلافا

سطحيةعنالنظربغضى،المسيحإلىوسرتونيوس(1تاسيشوس)منككأشارلقد

انشقائيةوصففينيتهعنأعلنعندماالمسيحوجودمنواثكلايوحناكانومهماوصافهما،

افييبالوجودثقتهإلىمرذه!حذاكلالحقيقةشي.صورتهتحسينأجلمنالمسيح

.ةن!مح!طريقةبأحسنبهاوالتبشيردعوتهلنشرأرسلهللربكابندورهإلىبالإضافةللمسح

مقماطعاتحدئإفيقضا!ورئي!خأكؤركان.(م021-د5)تأسيرسكوضيليو(يوسغا)أوبابليهوس(1)

والتواريخلياتالحوكتابيمنأجزاءمهاتباتىعاوأهمكاصتاباتههمنالكثيرفئتد،الرومانيةال!!براطورية

كلوديوسوتيبريوسمانالرضلأباطرةاحتهةعاىا+تحهابانبهـكز،التاريخيةلهأعماأعظممنيعدانالذين5

موتإلى(م؟4)أغسطىتموبينماةالفزنويغعاإ،لأربعةاالأباطرةبعاميعرفماوحكامونوفي

أسئمارأربعةلبطهواحدةينهامنالمتنيةأعمالهنصوصفيولئلةثجواتيوجد.(م96)دوميانوس

صررةتيالخطابةفنتقناولالتيكلكأخرىأعماللتأسي!.الحولياتكتابمنأجزاء()أربعة

نيةكصالجراالثعوبليدتقاوداتعاأو(ه/!أء"9!ى!كاثه53!!ههلم3ول5"لخطباءارحوانظر)احوار

لحمهالثخصيهةاليرةفيتدثلات")وله!ه!"لم!"ه!!ول!أكه!ح!3+!"ء3لو+"جرمانياكاب)انظ

95!!نم!ا!!+53مل.اكا!هك/لو/أمل"يكولاأصحياة)انظريطانيايعاررالأسحملةآثاءوخاصةيكولاأص

ويتميزاللاتينيللأدبالفضيالعصرمنلأخيرةاالحتكبةكتابأحدتاسيش!يعتبح!.("493أحء/!9

اللاية.للغةالمألوفيخرالاستخداموأجانأوالإيجاسالظلوخن!ةبالب!أةبهأصلو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لأولى-االمسيحيشاستكشاف266

السيرالميثولوجيالباحثقامتمافا،ملحوظوبشكل،9131عامبداياتفي

:!يشيقولكتبحيثالذحصبيالغصن!وسوعتهمنالسادسالمجلدبإكمالفريزرجيمس

همذاكلمئاتسمحقلارأيفيهيللمسيحالتاريخيةالحقيقةحولالملقاةالشك"ظلال

.(47صفحة4002،)منى"والاهتمامالعناء

عنالنظربغض!،للمسيحالتاريخيبالوجوديقبلوناليومالعلماءأغلبفإناوبالتأكيد

حسبهمانادها،نتيجةإلىنتوضحلأنإلايسعناولا.اللاهوتيةأوالأسطوريةوحالتهوضعه

ضذومتمزدثائر،يهودينبيهناككانبانتأكيدأوالمحتملمن"أنه:مكابيجوزيفتعبير

يمكنموثوقةأخرىمصادرأىهناكولي!،القدسفيإعدامهتتم،لاقومهالرسميةالديانة

.(333صفحة!"!حءول)"عنهلمعرفتناكأساساعتمادها

قبولفيتواجهناالتيالمشكلاتأصعبمنوهيواحدةسشمكلةتبقىحال،قيلةعلى

والتيسبقتهاالتيالأديانقصمورواياتمعتابيهافيتتلخص:المسيحقضةواقعية

الأحداثأهملكن،الأناجيلفيحئايبدونفسهالمسيح.أساطيرمجردأنهاالواضح!ن

في-الفترةنفسفيتعتدكانتوثنيةلآلهةقصم!عننسخةهيحياتهفيوقعتالتي

إذن،.والرابعالثالثالقرنينخلالالصميحديانةتخافسالآلهةهذهعبادةكانتالحشيقة

والفسوراتالحاجاتلجميعهمشنسخاتحقفاكانتأنهاتبدوالمسيحإنجازاتكاهنة!!ف

كانتأنهاالواضحمنوالتيالوثنيةالدينيةالثمخصياتهذهقصصفيمن!ودةكانتالتي

المخيلة،صنعمنكانتالأخرىالآلهةتلك:أنعلىسيتافقوالجميع.وخرافيةريةأسطو

جاءتقدالقديمالتاريخفيطويلةبفترةالقصصهذهبعدجاءتوالمييسوعقضةلكن

تنسميرعلىيساعدالأرجحعلىوهذا.بالكاملحقيقيةاعتبارهاولمكنالأرضإلى

حياة!أهضامنونستنتج.المسيحيةإلىالوثنيةالدياناتمنحدثالذيالهائلالضح!ل

جهةمنالبشرلحوموأكاصليةالبربرالنزعةتيجةكانتوالهائلةالعظيمة!انجازاتهالمسيح

حاجتهموأشبعلئىماكلالأخرىالدياناتمناستعارواالذينالمتأخرينالمسيحيين

للمسيح.الماورائيةالدعوةمعلاحفادمجهتتمرالذي،يكنمهماالماورائية
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للميا،دالثانينالضفيالمسيحييناللاهوتيينالمدافعينأنالأمر،فيالمضحك

والدياناتالطوائفبينالتشابههذاعندافعاوترتوليان(الشهيد)1جاس!نكالقديسين

وبذلكبالمسيجةالإيقاعحاولالشيطانأنحخةأضافالكن،المسيحيةوبينالوثنية

فيوالشكوالحيرةالارتباكلإدخالوذلك،وثنيةدياناتلتحاكييفهاوتصبتغييرهاقام

!!كبكعالمقدرتهالربءيتشاركال!يطانكان،آضبمعنى.المؤمنينالمسيحيينقلوب

قصةمعقصصهاتشابهتالتيالمبكرةوالإلهاتالآلهةمحاكاةعلىقادزاكانلذاشيء،

قدالمسيحيينيكونبأنعبثياحتمالبفرضالمسيحيينالمؤمنينإرباكبهدفالمسيح

التفسيرلكن،كذلكالأمريكونقدربما.العكسوليس،ساباقةوثنيةدياناتمنااستعارو

ليضفواالوثنيةالقصصوتزيينباستعارةفعلأقامواقدالمسيحيينأنفيسيكونالأبسط

)منى،.معاصريهمقبلمنمعبودةكانتالتيالآلهةمعالتنافسيةالحالةمننوغايسوععلى

لأقيلكن.الوثنيينالمؤمنينتحويلبهدفوثضيةإلىالمسيحيةتحؤلتالواقعفي(4002

...الرئيسيالسؤالهوهذا!!وتيهتها؟فيبلغتمدى

وقلنا:سبقكما،الوقتذلكشيهممكخةكانتالن!عهذاسنالاستعارات

سنلأكثرالشافهيالتراثيئطرعنحصريبثمكلتناقلهاتتميسوعقضةآنبما-1

الرسولي.بالعصريسمىماأوعامالمئةإلىتصكوقدعائحاثلاثين

واشتهرم133سنةبالصيحيةص!آوم89شةفلسعينافيالسامرةمدتإحدىفيولدال!هد:جستن(1)

لالإمراطوررسالةمنها،الميحيةعندفاعآكضبعذةوكتب.م681سنةاسشثهدأناإم041شةيخا

ا!ورفيالثوخهـصجلسولأعضاءنيوسأنطوماركوسللإمبراطورو!سالة،بيوسأنطونيوسلطس

ةوأفلاطونفيثوغورسثلسفةفيتبخرهتظهرالآنإلمكاباثيةاليهودفيمعترفومحاورةوله.ولكانها

كانواالميحييهنإنقالو،الآربعةالأناجيكعنوتكلم.بالميحيةالتمتمكلأسلماأنأىشأنهو

هـلةولشهمادتهالرفلا.وسف!رولوحفاوبطرسبودرررمائلعنوتكلم،معابدهمفيبتلاوتهايتعبدضن

الدكتوروهمةشبهاتكتابمنذمأخوكارتنبجاستنيفالتر).علآمةفيلوفشهادةلأنهارفيعة

النور(.عبدميررالق!
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فيالوثنيةالدياناتمنومتنؤعةواسعةلتشكيلةملحوظازدهارهناككانآنهبما

الوقت.ذلك

بين!فيماالأشكارتبادلتوبعضهامنأخذتقدالقديمةالدياناتجميعأنبما

"المتبادلو"الاختلاطح"ءكهيمك!أ!!3"التوفيهاقيةكةب"السيسمىماطريقعن

أهمكنحتغاالبعضربعضهامنضالدوافعالماناهيماستعارتحيث!8!هح!لمكه!3

الخاصةمزاعمهاتمتلكهمنهاواحدةوكل،العديدةالدياناتهذهبينمن.ذلك

والعبادات،الغنوصية،المانوية،المثرائيةكانتوصلاحيتها،بصختهاالمتعققة

سيبيل،،لهيراكلي!سبالكاملتوحيديةتكنلمإذا،سابمبإلهتؤمنديانةالمنفصلة

نأبعدمنفردكانقسامسيرابيسوالإله،ديونيسوس،أورفيوسأوزيري!،،يسإيز

تجتبتقدفإتهااليهوديةالديانةأقا.وديونيهسوسأوزيري!بيندمجعمليةت!ص

هناككانآنهوالحال.الدياناتبينالتنافسيةالدينيةالسوقهذهبعيدحل!إلى

يسعنالاحيثالمسيحزمنفيالوثخيةوالدياناتالمسيحيةبينوكافيكبيرتماثل

الدياناتباقيمنكغيرها،المسيحيةالديانةأنمفادهانتيجةإلىالتوضلىسو

ودمجها"المنافسةاللاهوتيةالأفكارامتصاصيقطعن"نمتوالألغاز،قوالز

للأساطيرملموشايقيامخحهافيالمسيحيةالديانةحتاقتهالذيالنجاحإلىبالاضافة

وعبادةاليهوديةبينبالضبطالصحيحازنالخوخلقتآنياكحنانضيفآننود،الوثنية

،خاصوبشكلي.الجماهيربينبكثيرأوسععليهاالطلبكانضالتيالوثنيينعفدالخصب

آلهةمختلفعبادةوبيناليهوديةعندالأخلاقيالهولسبينربطتالمسيحيةأنيبدو

المفاهيمدراسةأوالزرادشتيةالإسكاتولوجياوبينسطيةالمشوالشرقيةالربيعيةالبعث

هنالك.إلىوماوالناروالجنةوالحسابالشيامةويومكالبعثالدياناتعندالأصسوية

يومالأخيرالحكميوماروفوالشرالخيربينعظيمكونيصراعوجودعلىأكدتوالتي

يسوععبادةيمكن،لذلكوكنتيجة.والنارالجنةإلىسيرسلونالذينأولئكبينالقيامة

وزكريا،هميخا،7:41إشعياءسفسفيبهالتنثؤجرىكمااليهودفيالمستاآنهعلىالمسيح
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ثتم،الآلهةوباقيوميثراوحورس،أوزيريى،كديونيسوسبعثهوجرىماتالذي9:9

هناكأنكما.زرادشتتنتأكماالقيامةيومفيالربجانبإلىليحكمالسماءإلىصعد

أجلمنالوثنيةالتضحيةالمسيتا،عناليهوديةالنبوءات:إدخالهاتتمتوفيقيةتثليثعملية

.بالضرورةحقيثاليسظكلكن-الألرنجحقدو.الافارسيةوالإسكاتولوجيا،الخصصوبة

(19صافحةوآخرون،)نايتون

المسيحية،الديانةت!لإلىللوصولوالتخقممنهاالوثفيةالترشباتهذهكاشةلإزالة

خلالوفغالةمعيدةترويجكعمليةالتوفيقيةاستعاراتهاحسمجذاالمهممنآنهسنجادل

لهذهالمسيحجة""ذينكانسواء.المسيحصلبتلتالتيالأربعةأوثةالثا3القرون

أقلليسدافعهاأنهيهناجدلنافيالرئيسيالفكرةفإنلا،أمضاصالوثيةالديانات

هذاو.الأساسهذاعلى!عهاوالتعاملمعالجتهاوستتتم،الدياناتتلكدوافعمنأسطورية

وليسوأخيزا،الأخير،عمثماؤه،معجزاتهعذراء،منالمسيحميلادعلىخاصبث!كليينطق

خ/!!كا!!،أ"ءأ!حىكا!*3الشخيليةأوالفكريةلاختزاليةاهم!نهجخلالمن.وبعثهموتهآخزا،

نأيجبأتناأقترحهنا،تطبيقهايمكنوالتيلهوس!لالظاهراتيةمفاهيممنمفهومهوو

المحذدغوالسماتالخصائصهذهجميعإقصاءخلاكمنالمسيحيةجوهروراءنسعى

.مرةلأولالمسيحيةشيظهرتالذيالوقتفيالوثنيةالعباداتمعوالمشتركةاعتبارنامن

لأكثررومافيسادتالتيالديانةوكحي،المثرائيةمعهبا!تلاححوالعمليةهذهفيوالأهمم

الأولالعقدخلالللمسيحيةقسطنطينالإمبراطوراعتناققبلالزمنمنكاملترن!ن

لاالمثالسبيلعلىنرىأنإذنالطبيعيولمن.(6002،)عجيبةللميلاد.الرابعالاترنس

نأكما-..دجنجر.25-المسيحثلسوعميثراسم!لاالهميلادتاريخبينتطابقاالحصر

وهذا.محتملةاستعاراتبصفتتماكلهااسضبعادح!هماوينبغي.التماثلاتهذهمحنالكثيرهناك

،"يسوع"تعاليمالضوفيقيعملهفيالروسيتولستويحاولهماضئيلأوكبيرحذإلىيشبه

يأوإلىكيفبل،أسطورةالمسيحقصةكانتإذامايعدلموالسؤال.نكسمهبالأمروسنتموم

واسقاطها؟الأسطورةاسشبعادتتمعندمالديضابقيالذيوما،كسدى
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أقل؟الوثخيةوالمصادرالتماثلاتمنعريناهاإذاالمسيجةمنيبتكىالذيماإذن،

كانتفالمسيحية.الإطلاقعلىشيءلاالبف،يقول،الواقعوفي.نتوقعههمقابكثير

سبيلعلى،مكابيجوزيفيتهول.مستعازاكاناليهوديهمضمونياوحتى.بالكاملثانوية

اعتباروليمكنليسوعالمنسوبةالأناجيلالدينيةوالآفكارالآراء!منواحدة"ولا:المثال

.(332صفحةحولح!"ع)"ةمبت!أوأصيلة

الكتابمن!أخوذربماالجبلفوقالطثس!بأ!مماثلةبطريقةيجادلسميثهومر

شيئايكنلم،أتباعهتناقلهاالتيالمسيحلأقوال8نصأو9ءلح!أالآنمفقوذاباتالذي

/أخنوخأسرارعاخسيركتابإشعياء،سفر،المزا!منتوفيقيتجمييعملكمنأكضر

أخرئ.وهمصادر،يةصصلواتكتابليسرهشمعونكتابإدري!،

المسيحوجودإمكانيش-2-ا-1

خلالمنحرفئاوأعتقد،المسيحوجودإمكانيةدعمعلناخبيمو،أخرىمرة،لكن

لهمايسبقلموزخمبكثاشةلأخلاقهوترويجه5ففيالباصسلنجاحهوتاتديرنااعتبارنا

"ابنبشريككائنتمتزهالتيالفريدةوخواضحه-المذهلتافننهوأيضا-!مكانأيفيئمثيل

وهمفكركاتبأيأو،وشيشرون،أشلاطونمنوفرادةتعقيذاأقلليسأكثرليس،"الإنسان

وأاختراعهالممكنغيرسنالآربعةالآناجيلنهايةفيأهممزحالذفيالمسيح.قديموحكيم

ربمالكن-حقيقئاكانلقد.ذكيةابتكاربعمليةوتلفيقهتجميعهأوهيئةقبكمنابصكاره

المسيحيين.أغلبيريحلاقدبكل

الأخلاقي،الإقناععلىقدرتههيكما،بحقمذهلةوأمثالهوأقوالهالمسيححكم

في،أبديةببركةالصاشيةالبراءةمكافأةفيالسلبيالعدوانيببذخهأيضاهمندهمث!لكني

وحتى-الأبدإلىالجحيمفيسواءحذعلىالبشريالجن!رأغلبفيهيودعالذيالوقت

علىواحدةلمرةلوويجرؤونالذينأوفظيعةأفكازارؤوسهمفييحملونالذينأولئك

ليعاقبالإنسانكان"والعميانالجقال"أيئها.كمؤذيةغيربكلمةولوآخرشخصإهانة

بهليصفمرتينبنفسهيستخد!هذلكمعلكنهتعبير،هكذاعلىالأبدإلىالجحيمفي
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نأالمدهشوالأمر.11:54لوقاأغبياء""ياوالناموسيين23:17متىمرةالافريسيين

.الأوقاتمعظمأغلبناينكلعلهماوهذاشهوةنظرةالآخرينإلىينظأنيستطيعلاالإنسان

نخاطرأنعلى-آخرشيءأيأوأيديخا،أعيننا،-متاأطرافانقطعأنالأفضلفمن

فأقولأناوأقا28.تزدبلآللقدماء:قيكآنهسمعتم"قدالأبد:إلىالجحيمفيبالسقوط

اليمنىعينككانتفإن29.قلبهفيبهازنىفاقدليثتهيها،امرأةإلىينظرمنكلإن:لكم

فيكفهجسدكيلقىولاأعضائذأحديهلكأنلذخيرلاتجلاله،عنكوآلقهافاقلعهاتعثرذ

أحديهلكأنلكخيرلاتهعفذ،وألقهافاقطعهاتعثرذاليمنىيدككانتوإن30.جهتم

.3.-3:27متى"جهتمفيكقهجسدكيلقىولاأعضائك

الإحسانوابالحبيأمرفهونفسها؟تظهر!سلبيةعدائيةوجودنلاحظ،أخرىمرة

الجتةإلىالطريقبأنلناطمأنتهفيويستهزالأبد.إلىالناريكونالجزاءأو،والصدقة

.اجتيازهيستطيعونققةباستثناء-ضتقلكنه،مضمون

كذلكلأغلبنا،بالنسبة!بالفعلرففالعائلةالمسيحأنهوإزعاخاالأكمرالأصلكن

.الإطلاقعلىشيءأهمإنهابللا-جذاميمأكرالعائلة،عايشهمالذينلليهودبالنسبة

بعدثانوئا!حكائالهبالنسبةالعائلةتحتلالذقي،للمسيحبالنسبةكذلكليسالأهمرلكن

لعائلتهءالصتركعنتحذثعندماالمعتهادبسالحماسرب!نثس!المسيحخطمثاقد.الدين

،"ألم!كهايمأ39!3ء93!د3"بونيانعملفيالمسيحيخياركانوهذا.الدينسبيلفيوأحعله

الجنة:فيالأبديةبالحياةالافوزأجلمكوذلك

عتبة!نأبعدواحدةخطوةيخطولمالآنو.يركضبدآالرجل!آ!شاميفيرأيتلذا

يضعالرجللكنيعود،لكيعليهبالبكاءولأخذون،يدركونه،وأولادهزوجتهلكن،داره

ينظرلملذا!أبديةحياة!حياة!حياة:ويبكييصرخوهومبضعذا،ويجري،أذنيهفيأصابعه

السهل.وسطإلىنحواندفعلكنه،الخلفإلى

إلىبالدخولالفوزأجلكعنالعائلةمنالمسيحيونيهربحيثالحبكةتبدأهناومن

:أنالمسيحجادلحيثكامتىإنجي!فيقيلنفسهالشيءو.الجنة
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53سيفا.بلقاسا3لألتتيجئتما.الأرضيىعلىسلاكالألقيجئتأنيتظضوا"لا

4وأعدا36.حماتهاضذوالكتةأمها،ضذوالابنة،أبيهضذالإنسانلأفزقجئتفإتي

أكثرابضةأوابناأحتومن،يستحفنيفلاهمتيأكثزا!أأوأئاأحمثمن37.بيتهأهلالإنسان

39-01:34متى."يستحقنيفلا!دتبعنيصليهيأخذلاومنيستحفني،فالأستتي

جيدبشكليالصليبلأهححية!دركايكونأنللمسيحيمكنكيفالبعضيستغربقد

العائلاتتفكيكي!يدكانالمسيح!أهي:وواضحةسهلةالرسالةلكن،يصلبأنقبل

والأهل.الأقهـباءمححةمنأهميةأكثركانتالمسيحمحتةإن.لأتباعهالخلاصتحقيقبغية

.الكلماتهذهضمندةموجوالعظمةجنونمنجذاممتزةحالةوهذه

ولاإلتييأتيأحدكان"إنلوقا:إنجيليأكثرمضتضبب!كليتحذثالمسيحلكن

لييكونأنيقدرفلاأيضا،نفسهحتى،وأخواتهواخوتهوأولادةوامحرأتهوأقهيبهغفأباة

27-41:26لوقاتلميذا"لييكونأنياقدرفلاوراتيويأتيصليبهيحمللاوسنتلميذا،

أخوا!بأوإخوةأوبيوئاكترمنوكل":!تىإنجيلفيالمسيحيجادل،أخرىومرة

الحياةويرثضع!همئةيأخذ،اسميأجلمنحقولأأوأولاذاأوامرأةأوأفاأوأئاأو

91:92متى."لأبدثةا

جنازةليحضرعائلتهإلىالعودةالتلاميذأحديطلبعندماالإنجيلنافسرفيثم

.0822متى"موتاححمنيدشنوالموتىودع،"اتبعني:الم!حيجيبهوالدء،

اللهجمعه"الذفيأنبحخة(1)للطلاقرفضهتأكاصيدالمسيحيجداس!دنع،متىإنجيلشي

فأجاب4"؟سببلكلامرأتهيطققأنللزجكيحاق"هل:لهقائيينليجزبوهالفزيسئونإليهوجاء(1)

الزج!يتركهذاأج!س:وقال3؟وأنثىذكزاخلئتهماالبدءمنخلقالذيأنأتمقا!أ":لهموقال

فالذفي.واحدجسدبلاثنينبعدليساإدا6.واحذاج!ذاالاثضانويكون،بامرأتهولتصقثأقهأباة

لهم:قال8افتضفق؟"طلاقكتابيعطىأنموسىأوصى"فلما*ا:لهقالههـا7."إنسانقهيؤلااللهجمعه

وأقول9ححكذا.يكنلمالبدءهمنولكن.نساءكمتطلقواأنلكمأذنقلوبكمقساوةأجاىمنكوسى"إن
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وقدهمغا،آدبفيالزواجكسمألةعلىوهجومهدفاعهفيالسضبعنتلاميذهسأله"إنسانيفزقهلا

نأكماتمافالكن،"تعاليمهياقبلونالجميع"ليسأنقولهخلالمنهذهازدواجيتهالمسيحبرر

نأللمسيحيش!ميإذ.الآخرينخيارنتيجةكذلكهموخصيانولادتهم!نذخصيان!عناك

الالتزامبإمكانها-والمخصيالمسيحي-فكلاهماخصئا،يكونأندونمنالخلاصيناك

كلماتهذه.الجنةفيالأبديةوالحياةالخلاصلنيلجيدةفرصةلديئهماوكلاهما،الحالةبهذه

لتضمن،مخصيكشخصوتتصزثتفكركيفتتعقمأونفسكتخصيأنإقاجذا؟قاسية

وتربيتهم؟أولادوإنجابواجالففيلةعنوماذا؟الخلاصهذا!الكن.الخا،ص

الأزواجلاتهم"!قىإنجي!!فيالجنةمنالزواجباستبادقامالمسيحأنحتى

ال!ماء"فياللهكملائكةي!!نونبل،يتزؤجونولايزؤجونلاالقيامهفيوالزوجات

كانيسوعأنفيللثمكذلكيدفعناألا؟للزواجالمعاداةهذهكللماذا.3.:22متى

هو"وفيما:الإنجيكنفسشيذلكعلىإشارةوترد،الخاصةعائلتهمعم!اكلمنيعاني

"هوذاواحد:لهش!ال47.يكقموهأنطالبينخارخاوقافواقد!اخوتاأفهإذاالجموعيكقم

هي"من:لهللقائلوقالفأجاب48."يكقموكأنطالبينخارخاواقفون!اخوتكأفك

ن!لآند..وإخوتيأ!تهي"ها:قالوتلاميذهنحويدهمذثتم94."؟إخوتيححمومنأقي

هر!ن.ه.-12:46متى."وأقيوآختيأخيححوال!ماواتفيالذيأبيمشيئةيصنع

تجاوزهاي!طيعونلاالتيالعتة،البابعتبةعنديقضونعائلتهيتركالذيالشخصذلك

همتىسفرفيوردتكنفهافيتربىالتنالعائلةإلىالوحيدةيسهسعإشارةإن.للدخول

يمكنححلو.فى13:7همتى."بيتهوفيوطففيإلأكراصهبلانبتي"ليس:لتلاميذهقالعندما

لهاصاقا01."فينيبمطققهؤجيتزوالذفي،يزفيبأخرىوتزؤجناافئبسببلأإامرأتهطققمنإن:لكم

الجميع"ل!.لهمفقال11"!ؤجبأنيوافقفلا،المرأةمجعالرجليأهمرهكذاكان"إن:تلاميذه

ولوجد،أقهاتهمبطونمنكحكذاولدواخصجانيوجدلاصته21،لهمأعطتيالذينبلالكلامهذايقبلون

نأاستهطاعمن.الثماوا!تملكوهمتلأجلأنئسهماخضوخصتانولوجد،التا!ىخضاهمخصان

211-91:3امتى.لمافيقلييقلي
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مقاطعثمةوأنخصوصا؟العائلةاتخاذمنيمنعهنفسيخللمنيعانيكانيسوعأنالاقول

؟تلاميذهبعضمعالمسيحيسوعيمارسهكانالجنسيالشذوذمننوعأنهاعلىفهمت

منبمتماطعيحتجونكانواوقد،!يسوعشيهذامنيتمينعلىالكاربوكراتيونكانلقد

البروفيسوراكتشفهاالتيكلمخدوشالثديررسالةاثبتتهالكمتبعدفيماتحذفئهاتممرقسإنجيل

.القدسشرقيجنوبساباهـحارديرلمكتبةفهرشهأثضاء9581سنةسميثمورتون
(1)

(تا+ساربو!)لرديئةاليملتعاااسكاتفيحسنافعلتلقد...دضرئيوإلى":ثيودورالىكلمنتلةرسانص(1)

فعراكللوصاياالمحددالطريقمنيتيهونالذين،النبوءةفياليهارا!ملا"الضائعةالمنجوم"!لأنهم

لافانهم،للثيطانالعميق!ةالاشيا"في"،يقولونكما،بالمعرشةلتباهيهم.اللامحدودةالجسدخطئة

فتمدار،اصأنهموبتباهيهم،.للكذب"المظلملأمواتاعالم"الىبعيداانفسئهمدونيوانهميعلمون

.الطرقبثتىجميعانقاومئهمانيجبالبشرهؤلاءفمئلللجسد.اذلاءعدااصبحوا

كإت!بلأن.معهميتنمقانعل!يجبلاالحقيقةيحبمنفانصحيحا،شيهئاقالوالوحتىلأنهم

علىالإنسانلرأيحقيقجةتبدوالتيالحتميقةتافضيلحتىيجبولا،الحياقةهيالصحيحةالأشياء

.الإيمانحسبالحقةالحتميقة

مزيف،بعضثا.اللهمنبهالموحىقصرمرإنجي!عنارباستصلونهايتموالقيللأشياءبالنبةلآنا

الأمورلأن.إلصحيحبالثكإتقدملمحالأيةعاتفهي.الحقيقةبعضم!حوىلوى!حالآخروالبعفر

طعمه.فقدالملحخى،الفلليقسوكمااذا،تئتديمها،ءواسي،الص!ينمةمعخلطتالحقيقية

جميع،حالأيةعاىولي!،.الرباطاعماحوككتفئدا!وردننبطرساقامةفخافىل،لمرقصبىبانسبذ

!صاثالذينايمانمهتيديئفائدةلهانيعتتمدكانمااختافلكه،السريةللأعماللمححتىولا،اعماله

وكا!تاباتكتاباتهمعه!ححضرا،الاسكندريةالىمرقصجاءشئيدا.بطر"تماتجنلكن.يعلميم

المعرفة.نحوالتقدمفيتفيدالقيالمخاسبةالأشياءكتبهالى()مرقصفنتمل،لهصعهبطرس

لاالتيالأمورياف!ياحالأيةعلىلكنهكاملا.يكونمنلي!تخدمهحيةرواكأ!إنجيلاألفوهكذا

جلبدييفكقائد،ذلكالىوبالإضاشةعليها.زادفخدسلفاكتتالتيللقصعرولكناشثائها،يجب

ححب.سبهعةوراءمنالمخثهالحقئةاغوارشراكالمتلقينسيقودتئيرحاانيعرفمحددةاقوالا

ترك،الموتعلىشارفحينو،رأيفيحذر،غيرولامكرهالا،كسائلاعدفئهمد،الخلاصةفنمي،لذلك

العظيمة.الخفاياتعلموالمنفقطتقرأو.!جرةبعنايةتحرسحيث،لاسكندريةاثيللكيسةلهحؤلفاته
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،()الكاربوكراتيونثان،البثرفيالجنسلتدعردائماتخطط(الريرةلارواحا-الجان)انبمالكن

وحصلوابالإسكندريةالكي!ةقماوسةاحدثاسضعبدوا،الخداعفنونواستهخدمواهمنهمتعلموا

ذلك،عاررعلاوة،والجديةالكنمريةعقيدتهب!حتفره،السريالإنجيلمننسخةعاىمنه

لعاليم)خرجواالخليطهذومن.مخزيةاكاذيبوالمئدسةالنتمةالكلماتهمعوخلط،لوث

حينصولاالمجالزلهمنفسحانيجبفلا،عاليةقلتفكمالئهموبالن!ة،(الكاربوكراتيون

نايجبولكننامرقصر،كتبهالسرفيالإنجيلاننعترفانيجبفلا،ال!!اذبةادلتهم()ياتدمون

اللهحكمةفانالسببلهذا."للناسلا!قتقئا!قحلا!كللي!"لأن.ذلكعلىاقسمنالوحتىتكره

بأذمانهم.العجانعنيخضئانيجبالحتميئتةففور،"حماقتهبنفسالاحمقاجب"تقواوولسليمان

فييمثيالاحمقدع"و"بعيداتؤخذلنسوفالذيمه"،(الإلهيةالحكمة)تئولاخرفمرة

تكونو"حيث"العالي"!عنالله"روحفجر"تجاتمنانارتفاتصت"النورابناء"نحنلكننا."الظلام

."للنقينقيةالأشياءكل"لأن،"-هـيةهناك"،تقواط،"اللهروح

لمات!با!اذيبلدحفرسألتها،القياسألضكاجابةفياترددلنسوف،اذنثيودور(،)إليك

ثلائةبعد"حتىبعدها،وما"اورشجالىذاهينالطريقفيوكانوا!بعد،المثالسبيكعاى،الإنجيل

ب!طمة:كلمةالمقطعهذايذكرالسريالإنجيل،"يقومسوفايام

وسجدتوجاءت.هناككانتاخيهاماتفدبا!رآقاذاو(حاني)بيتقريةالمماوجاؤوا"

معهاذعبومنهعيسهحفغضبالقلاميذ.ثانتههرها."ارحميداود،ابنيا"لهقائلةليسوع

فدحرج.الضريحداخلمنعافيبكاءصوتسمعالحالوفي.الضريحكانجثالحديقةالى

فنظر".واحياهيديهيسوعفمدالشابكانحي!فدهب.الضريحاماممنالصخرةيرع

بيتالىذهبوا،الضريحمنخروجثموعفد.معهليجقىوتوسلهفاحبه،(يسوعالى)اليهالاب

ثوبامرتدياالمساءفيالثاباليهجاء،يعلههيسوعقضاهاايامشةوبعد.غياكانلأنه،الاب

اللهملكوتاسراريسوعيعلمه.اليلةتلكمعهمتكلى.العاريجسدهفوقا+خانمن)خفينما(

جاءو"،النصرتتبعالكلماتوهذه.لأردنامنلآخراالجانبالىعاد،يسوعاشيتمظوحين."

لاخرىالاشياءوا"يعاضضجلمععاريرجل"لكن.المقطعذلكوكل"اليهويوحنايعقوب

السريلإنجي!ءايضيف،"اليهوديةالىوجاء".الكلماتوبعد.موجودةليست،ليكتبتهاالتي

يستهاتبلهم"لميسوعلكن،وسالومحهامهمع،هناككانتيسوعاحبهالذيالشابواخت"،فقط

انتهىفعلا.كذلكوهياكاذيبانهايبدوليذكرتهامماكثيرهاشياءلكن
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فهناك.التفسيريفضوليتحزكالتيالمسيحتعاليمثيأخرىأساسيةناقطةهناإذن

نأكما-متىإنجيلفيوخصوضا-والعقابالجحيمإسكاتولوجياعلىجذايتركيز

الصلةهيما.روحيةوأهدافقيمأجلمن!انكارهاالعائلةرففرعلىشديدتركيزهناك

لتناولالكافيينوالمكانالوقتنمتلكلانحنبعضهما؟معاليوسينهذينقهـبطالتي

إليه:أصبوماتؤكدلكنهابالتحديد،المسألةهذه

!أمعخاهوهذانضهوليسنفسهالكاتبنتيجةالنهايةفيكانتالمسيحرفلا!أ.\

.بشريككائنبالفعلهموجوذاكانالمسيح

والصثاعرالعواطتمنللتخقمريكفيبماالافغالةيةالتحريرالتنقيحاتأفلتنفحهأن.2

هيقسريةالمسيحأفكارأكثرأنحقيقةلضأكيدتنزعوالتيئثاصالسيطرةعنالخارجة

كلفعلكماالقفةفوقمنقفزننس!هالمسيحآخر،بمعنى.الخاصةأفكارهبنات!ن

الغربية.الحضارةتاريخفيغيرهمالعديدالأرجحوعلىشكسبير،،نوط،افأمن

تقرتلوأنبعنايةضتعرأنيجبآراءهلكنموجوذا،كانالمسيحأنكدالموءمن

هناكلكنبالتأكيد،وصالحةمفيدةتعاليمهمعظم.الخاصةتجربتهمعهمقارنةشديدبحذر

.الناسلأغلببالنسبةومؤذيةخطيرةأخرىتعاليم

الإسكاتولوجياولا،المسيحألوححيةشكر!تقتلأستطيعلاننسيأنا:يليئمااستنتاجيمكننا

الدين،تجاهعدوانيتهمن!!ؤعأناوبصراحة،الأبديينوالعذاببالجحيمتبتروالتيبةالخاعة

غرابةولا.والبصبسةالقلبأعمىمسيحيكلإلاعنغارالتغاضيتجاكحلهايستطيعلاوالتي

يد)المطران!العنفعلىتحريضهبدعوىالمقدسالكتابدخولالشعبيةالصينتمنعأذ

منتمكنهفيتمشلتوالتيالفذةالمسيهحالسيدبعبهاقريةمأخوداتلتمالكنيكازاسر(.لاس

اللاحاقة.الإنسانيةالحضارةلتارلخجذاوهامضروريشخصيلالتزامرؤيةوصياغةتشكيل

قريبةحضارلةإنجازاتلتحقيقسعىالأقك،علىهمسيرتهبداياتفي،وبمزدهأعزبشاب

بينالديالكتيكيالصراعوفي،ووسطىمظلمةعصورشيللدخوكالطريقهممهذا،العلمانية!ن

.الأخيرةالأربعةالشرونخلااطالعلميوالاعتاقادالأرثوذكسيالاعتقاد
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،الأخرىالمراجععليهاتقاسالتيالنهائيةللمرجعيةغيابأمامالمسيجةفيإننا

عليايصعب،ميلادية325سنةنيقيةمجمعفقب!!قانونيتها.منهرطوقيتهاوتتحدد

وهذا.همفالاقانونيمحناللاهوتمنالبدعيتحديدالموضوعيةالعلميةالناحيةمن

تاقديسإلىهمضطرينسنكونبذلكلأنفا.نياقيةبعدماالكنيسةعلىجداخطيرموقف

هوفما!الا!!جميعاتبدعيههمأوالمبكرةالافتهرةتلكفيالمسيحينالدينرجالاتكل

منأن"نرىمنىزياديقول.الأرضيةالأحقيةعنالالاهيةالآحقيةيعطيالذيالمرجح

يأغيابشيخاصةشحسب،ال!اهدينهذينتوظيفعبرةلك!ملاحلالممكنغير

نإ.الكلمة!عنى!!كبص!جعيةأزمةفهيإذن.(73صفحة4002،)منى"أخرىمراجع

تحددلاالألوهةلأن،البائسةللمعاييرنموذجايعدلاحقااعتمادهتمالذيالتصويتمعيار

التشرييالأصلباعتبارهالوحيحقيقةمعالتاريخيالتطابقبمدىتحددولكنبالتصويت

مناقضةكانتالطوائففأكثرالأكثريةعندالمعتمدبالمعنىوحتى.للتعليموالكرازي

وقد.الحاليةالمعياريةللمسيحيةايضاتهديدوهونيقيةلمجمعالأرثودوكسيللاهوت

الإهمبراطوريةديانةكحيالآريوسيةصارتحتىنياقيةمجمعبعدفيمااللاكسوتيالوضعتطور

المسيحي.العالماربعثلاثةاحتلتوقدةينا!ورلا

للمسيحويشهدالخارجسنالمسيحيةكييزالهيالدينيمرجعإلىبحاجةفإننا

كانوقد.عنهبعدهاأووتعاليمهللمسيحموافقتهاحيثمنالمشناحرةالطوائفبينويحكم

ولم-أهلهبهده!يولنافسهبهي!هدماكحذاالأقلعلىأو-اللهكلامباعتبارهالكريمالترآن

أتتحتىوضرباتهزاتتشهدتزللمالتيالمسيحيةتاريخعلىالصادقالشاهدبضل

ذلك؟كيف.للمسيحيشهدفالاقرآنإذن!هس!ننللمسيحالتاريخيالوجودإنكارعلى
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القرآنتعاملفيمستوياتثلاثةهنالكالحقيقة"فيخليلالدينعمادالدكتوريقول

للوقائعالتاريخيدصس!لاالأولالمستوىفعلى،الدينيالمعنىذاتالضاريخيةالوقائعمع

الثانيوالمستوى.الكتابمنالنصفتتجاوزقدالقرآنمنكبيرةمساحاتيغطيوحذا

يسميههما،التاريختحركالتيالسننعنتصورايعطينا+صالحدثوراءماإلىيذهب

،الحضاريالجانبعنتحدثناثالثةطبقةوثمة.التاريخيةالحركةبقوانينالتاريخسفة3فا

إلىتقودهاأووالإمبراطورياتوالدولوالأممالحضاراتتصنعالتنالمؤثرةالمحقوةاعن

الثلاثةإطارفييتحدثالتاريخمعتعاملهفيالكريمفالقرآن.والسقوطالانكماش

فلاسفةبهيعنىالئانيوالمستوىالمؤرخونبهيعنىالأولىالمستوى،هذهمستويات

)خليل(."..الحضاراتدارسوبهيعنىالثالثوالمستوىالتاريخ

التاريخيةالأحداثتلكمنبعضأويجعلالتاريخيةالوقائعببعضىالقرآنوشششهد

فيأغرقالذيفرعونالمثالسبيلفعلىالقمرآنيالنصأوالقرآنصدقعلىدليلأ

خلفهلمنآيةسيجعلهأنهإلىالكريمنآ!!لاأشارالذيوهوالبحرفيلموسىولحقف

.(92:!نوب)سرره!..آيةخفقكلقننوئ!تيال

زمنفيأغرقالذينفسههوهذاركحسي!رأنالتاريخيةالدراساتخافىلمنتبين

آخروهمثال،القديمةللآثارمصرمتحففيصوجودأالمحهفطجسدهاليزولاموسى

كانواوالمسلمونالمكيالعصرفي،(2:الروم)صوضة!الروئم!غيتت:الترآنيقوكعندط

قنؤفمائأزصررأذتى!ىةين%!فورلا!غيتستمكانكل!نالوثنيةتلاحاقهمهمضطهدين

تفزخؤيؤقبدتغذؤمجنقئلمنائأفزيته!يصيينبضمغ!ىشيغيئوننرني؟غقيهئمتغ!

ماحدثأنفيتاريخيعدوهذا،(ح-2:مو!دا)سورهتنضز!اللهبتضيرائفؤمئون%ني:"

المسلمونوكانسنواتتسعإلىسبعالدارسونيقولكمايعنيسنينبضعبعدسيقع

الفرسالوثنيينيدعلىالكتابأهلباعتبارهمالنصارىالبيزنطيينلهزيمةحزنواقد

استطاعتسنواتسبعبعدوفعلأفيه،ريبلاقريبأآتالنصربأنالقرآنفوعدهم
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منقريبةالفراتيةالجزيرةفيضربةالفرستضربأنهرقلزمنالبيزنطيةالدولة

بوعدهالكريمالاقرآنفجاءالافقريعمودهمتكسرأنكادتقاصمةضربةالموصل

علىنرعوناسميردلايوسفسورةفيوكذلك،التاريخيللمعطىمطابقأالصادق

مصرالهكسوسفيهاحكمالتيالهكسوسيةالففهـةفيظهريوسفلأنالإطلاق

وشكلوامصرمقدراتعلىوسيطرواالنوبةبلادإلىودفعوهمالفراعنةوأخرجوا

اسمفسضجدفرعونأوليسهملكأيسمىكانآنذاكمصريحكمكانفالذي،مملكة

.عونفلاسمأثرآينجدولايوسفرةسوفييترددالملك

مساحاتمنالقرآنفيماعلىيعنيالأمر،نهايةفيتاريخكمابلشالقرآنإن

الأحداثيغطيأنيحاوللاأنهبمعنى،تاريخكضابليسفهوللتاريخأعطيتواسعة

تستخلصأنيمكنالتيالعريضةالخطوطالأحداثهذهمنيجتزئ!انماتفاصيلهابكل

العقوليلذوأيالأئتاب!!..لأؤليمجئزةقضضهئملهىكانتمالإتقذالمغزىأوالعبرةمنها

ؤلجنئفتزىخديثآكانتما!قا..للتاريخقراءتهامنالمغزىاستخلاصعلىالقديرة

هرب!)ئؤيمئونل!لقؤ!ؤزخخةؤفذىشئءكلؤتفضيليذيهتينالدىتضديق

بوع!لاوالأممترحمالتيالتعاليموتعطيناالمغزىتعطيناالتارلخاءةضفكأن،(111:يوت

همعلم،الأخرىالأمحمإليهانزلقتساباتجاهتخزلقأنمنجديدةمطباتفيتقعأن!ن

كأنهيعلمنا،لكيللتاريخالكبيرةالمساحاتحذهيمضحالكريموالقرآن،التاسيخححذاكير

فالقرآن.السابقةالأممفيهوقعتمافينقعألاأجلمنالحياخفيالسيرموصلةيمنحنا

يكسرقد،الإطلاقعلىالز!نيذكرلاالزمنحاجزيكسرقدسرداالتاريخمعيتعاع!!وحو

يتشكلالتيالتاريخيةال!خوصحاصسحتىيكسرقد،المكانيحددلاالمكانحاجز

وراءماالمكانوراءماالزمنوراءماإلىيمضيوإنما،الضاريخيالحدثبواسطتها

العبرةمنهانستخلمىأنأجلمنالأساسيةخلاصاتهافيالتاريخيةالواقعةإلىال!خوص

الموعود.المستقبلإلىالراهنةاللحظاتشيالطريقلناتضيءالتيىوالمنز
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البشرمنلاالفهعندمنوحيالقرآن2ب-1

فيخصوصاالعربيةالجزيرةشبهوسطفي.المسيحيةبيئةغيربيئةفيالقرآنظهرلقد

ومحجكلهاالجزيرةشبهفيالوثنيةمهدكانتوقد.للمسيحيةحضوراتشهدلمالتيمكة

ياقبلواأنالوثنيةصناديدكانا!و.المقدسوجدححمال!هـبأبوابراهيمبيتلحجالوثنيين

جهةومن.أولىجهةمنهذا.تجارتهمعليهماوييقالناسأرواحعلىينافسهمجديدبدين

!لى!ورالأمنخهحضىالكضابةولاالاقراءةيعرفلاأمياكانو!غ!محمدالاقرآنفخبي:ثانية

المستشرقينبعضىأحياهاالتي،الخارجيالاستلهامنظريةتسقطبالصالي،الأخرىاللغات

ومايكلكرونهوباتريشيا0502،نودلكهوتيودور9261،يجفآرثرمثكالغربيين

سمبقنظريةوهي.وغيرهمكابرونابروناديكاديكرابونوبيير9991،وكوكهنو!!كوك

ويدافعالربانيةأصالتهعلىيؤكدوالذي.ن!سمهالاقرآندحضهاوقدالعربوثنيوإليها

ئفجذونالدىل!انتمثزئغقفةإتغايفوئونآتفئمتغقئم"ؤتقذ:تعالىقالكماعنها،

زشوليتقؤلم!،إتة:تعالىوقال،(؟الصحك:3.)سورة!فبينغزلئمايمتانؤقذاأغخمىإتيه

نرة!ونتذكأوقاقلملآكا"لتتاص:بزني:ة!ثقاقلملآشاك5تصوصقانجة؟
-،،ص-صهييبعو-ولوممو!،،،،مجيرهوبكلوصو...ويص

ثتم%نييرباليميننمجئةتأخذتايمبزنيائأقاويليتغض!غقئماتقؤلؤتؤ%ني؟ائغالمينزلمحتقنتننريل

!اتانجةةلفغتاقينتت!يمزةؤإتة%بم!خاجنرينغئةآخدقنمنئقخانرني:ائؤتينمئةتقظغصا

ق!تخ%ة:التعيننلخقؤإتةنرنييرنيري!اكئاغقئ6ز!ختؤإتةنرةةضكذيينمنخئمأنتتغقئم

يئخيربخإتملثآنزئماةيمتافي%ةةلر!لا!:تعالىوقال(52-4..الحائة)سو!ه!*ائغصييمازتبنباشيم

.(1:اهمابر)سورةائخميدل!ائغنرينرضزاطإتىزتهئميإذنيالئوفيإتىالالفقالتيمنالضاهمتمت

الفاشإخراجهمنهاالهدف.فيهللبشردخلولاالمصدر،الوهية،اللهمنلمحنزككتابفهو

واللاهوتيةالتاريخيةأصنافهابشمىالمعرفةياتينإلىفةالصروعدمالجهلظلمات!ن

جهةومنحميد.عزيزصراطعلىالدينونةويومالدنيافيالناسليسير.الخ..والأخروية

الدينيةوالشخصياتالرسلمنافيالرسلمنالزماضليمنالمسيحالقرآناعتار:ثالثة

تحولالمسيحلشخصيةالإيجابيالخظروهذا.لبشريةالدينيالتاريخفيالأعظمالخمس

هي.كماال!اريخيةللحقيقةوصففهو،عليهالافتراءأوالحقيقةتزييفدون
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فضللبيانكاملةسورةوخصصبل،السلامعل!المسيحالسيدبذكرحافلالاقرآن

مأولاالعالمينمنقطامرأةتؤتهلمتشريفوهذا.مريمبسورةتسمى!ريمالسيدةأمه

خاصة.همحبةلهيكنكانالتيخديجةزوجفآوصقسحمحمدالنبي

الشالي:التفصيلعلىكرة35آنالضفيإجملاالمسيحذكروقد

يلي:كماالقرآنفيمراتعشرالمسيح"دكر

ابنمجيمتىائقميصيخاشفةمئةبخيقةئتمثزفياللةإنقزتئمتاائخقابكةقاتست!إذ

.(4دعص!ار:أتآ)سورةائفقزيين!ؤمنؤائآيخز؟الذئيافئؤجيقاقزتتم

ن!لؤضقئوذؤقاقتفوةؤقااللهزشههـلقزتتمابنمجيتىائضييخقتئتاإتا!ؤقؤيهئم

ؤقاالظيناتتاغإلامجئصمنيهتفئمقامئةشليئتمىلهيهاختتفواالدينؤإنتكئملثئتة

.(157الشاء:تعيتامهـ)سورةقتفوة

ائقمييخإتقاائخةإلااللهغقىتفوئواؤتايييئحئملهىتغئواتاائيهتابآخمللإيا

ؤتاؤزشل!بالتهقآمموامئةؤزوخقزتتمإتىأئقاقاؤ*طقئةاللهزشولقزتتمابنمجي!ى

مئقاتةؤتؤتةتخونآنشئخاتةؤاجذإتةالتةإتقاتئحئمخيزاائتفواتقاثةتفوئوا

.(؟71ال!اء:رة)بؤيميقا(بالتهؤكقىانأزفيلهىؤقاال!قاؤالت

ت!تئيهفؤقنائمقرئونائققابكةؤتايتهغئذات!ونأنائقمييخت!تئيهفولطالولن

.(172الا،:)سوضةتجميخالأإتيهقمتتخسثزخنمؤي!تكبزمجتاذيهغن

لتئكااللهمنتخيكققنفلقزتتمابنائضيصيخفؤالتةإنقائ!االدين!قزتقذظ

ال!قاؤاقيففكؤيتهتججيغاائأزصوللهىؤقنؤأقةقزتتمابنخيي!قئائفيذأنآزاذإدن

.(17الماندة:)سوسةقديز(شئءكتنغقىؤالتةتشاءقاتخفقتئتفقاؤقاؤائأزص!

إسئزابيلتيىتاخيي!ضئاؤقالقزتتمابنائقميميخفؤاللةإنقائواالدين!قزمالوتقذ
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ؤقاالتازؤقأؤاةائختةغقئهاللةخرتمفقذبالتهفشيركقنإتةؤزتئحئمزقمااللةاغئذوا

.(72:الماندة)صورةأئضاييمهـويمنيلظالمين

كاتاصمذيقةؤأفةالرشلقئل!يمنختهمثقذزشولإلاقزتتمابنخيي!قئالأقا

.(!اكالماند":)!ورةئؤقكون!آتىائظزثتمائآيالمحتتفئمئتتنكئقررائظزالظغاتمتأخقاني

لهؤلكئمذلكالتهابنائقميميخالضضازئؤقاتحيمااللهابنغزئرائيفوذلإؤقاتست

.(30ةبةالتر)سوضهلأئؤقكونأتىاللةقاتقفئمقئلمنشقزشاالدينقؤلئضاهئونبأفؤاجمهئم

إلاأمزواؤقاغزتتمابنؤائقميميخاللهذودنيمنأزتاتاؤزفتاتفئمأختازفئم!اتخذوا

.(31:الوبة)سورةنشيركون!،غقاشئخاتةخؤإلاإتةتاؤاجذاإتقايتغئذوا

يلى:!ما4مرة25القرآنفيعيسىر!ذ

قزتتمابنمجي!ىؤآتئتابالرشليتغد؟يمنؤققيتاائيهتاتفوشىآتئتا!!ؤتقذ

اشتكتزئئممئ!فئآتفؤىتابقازلهمئولمتجاءحئمآق!شقخاائفذشبزوجؤآتذتاةائمتتاقي

.(/97.اج!ترةاضة)سو!تقئفونؤقيريقاكدئئئمقفلجقا

ؤتغفوت!اشخاقؤإشقامجي!إئزاهيتمإتىأئننلؤقاإتيماأئنرلؤقابالتهآغتالافوئوا

يمئفئمآخدتئنئقترقتازتهئممجنالتبئونأوقتماؤقاؤمجيصمىفوشىأويئؤمخاؤائأشتاط

.(؟36.ةر!تلا)سر!ة!م!يمونلهؤنخن

ذزتجاتاتغضفئمؤزقغاللةكتتمقنمئفئمتغصيىغقىتغضفئمقضسفماالرشل!ريلذ

يمنينالباقتتلقااللةلثاءؤتؤائفذلي!بزوجؤآتذتاةائتتتا!تقزتتمابنمجي!ىتيتاؤآ

ؤتؤشقزقنؤيمتهئمآقنقنقمئفئماختتفواؤلجننائتيتاثتجاءئفئمقاتغدمنتغدجمئم

.(2د3:أدي.ة)سور!ئيريذ(قاتفغلاللةن!لؤافتتلواقااللةشاء

ابنمجي!ىائضييخاشفةيمئةبخيقةئتثتقفيالطةإنقزتئمتاائققاب!قةقاتحتذإ"أل

.(45.ع!رانآل)سورةالمقزيين(ؤمنؤائآيخز؟الذئتالهىؤجيهاقزتتم
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تخنائخؤايىئونقالاللهإتىأئضايىىقنقالائخفزمئفئممجيمتىآخش!قققا

.(52عحراذ:آل)سورة(ف!ئيفولتتابأؤاشقذبالتهآقتاالتهئضازآ

خقزواالننينمجنؤفظهزكإتئؤزالهغكفتؤقيكإمخمامجي!ىتااللةقالمالوإذ

قأخئحئمقزجغئحئمإتنثتمائعتاقهتؤيمإتى!قزواالبينقؤقاتتخوكني!لاؤتجامجل

.(د5:عمرأنآل)صورةتختيفون(يخيهكئئئملهيقاتئتئحئم

قيكونممو!نتةقالثتمئزابمجنخققةآذتمكقثليالتهمجئذمجي!ىقثل!رإيئ

.("9:ناعمرآكةسور)

ؤتغفوتؤإشخاق!اشقامجيلإئزاهيتمغقىأئنرلؤقاغقيتاأئننلؤقابالتهآقتا!فل

تةؤتخنمجمفئمآخ!تئنئقترقتازتهئممنؤالتيمونؤمجي!ىفوشئأوقتماؤقاؤائآشتاط

.(48:عمراذآل)!ررةمهـوم!ئيمون

ن!لؤضقئوةؤقاقتفوةؤقااللهزشولقزتتمابنمجي!ىائق!يصيخقتفتاإتا!ؤقؤلهئم

ؤقاالظيناتتاغإلامجئومنبهتفئمقايمئةشلثتعىلهيهاختقفواالبينؤإنتفئمثئتة

.(137انحاء:ارة)سريعيتا(4قتفوة

إئزاجميتمإتىؤآؤخيتا؟!غتمنؤالتبتينئوجإتىأؤخئتاكقاإتيلثآؤخيتامالوإتا

ؤآتئتاؤشقيقانؤخمازونؤئوفشتؤآئهؤمجي!ىؤائأشماطؤتغفوقيؤإلخاقماؤإشقامجيل

.(163اناء.ا)سورةزبورام!وذاووذ

ائقميميخإتغاالخقإلااللهغقىتكموئواؤتادييئحئملهىتغئواتاائيهتايهآخمل!رتا

ؤتاؤزشل!باللهقآمنوامئةؤزوخقزتتمإتىآلقاقاؤيمغئةاللهزله!كلولمقزتتمابنمجي!ى

لهىقاتةؤتذتةت!ولتماأنشئخاتةؤاجذإتةالتةإتقاتخئمخئزاائتفواتقاتةتفونوا

.(171الاء:ة!وس)(افيميؤباللهؤكقىانأزص!!ىؤقاا!ت!قاؤالتا

ائإتجيلؤآتئتاةالتؤزا؟منيذئهتينيخافضذقاقزتتمابنبجي!ىآثايىهئمغقى!!ؤققيتا

.(4آ.اشمانده)صورةلففتقين(ؤقؤمجظةؤفذىالتؤزا؟منتذئهخينيقاؤفضذقاؤئوزفذى!يه
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بخادلكقزتتمابنؤمجي!ىذاؤوذي!البغقىإسئزابيلتيىمن!قزواالدين!لالين

.(78؟الهائدة)سورة(تغتذونؤكأئواغضؤا

بزوجأتذئذإذؤايذيذؤغتىغقئكيغقيىاذكزقزتتمابنمجيتمئياالتةقاذ!إذ

ؤائإئجيلؤالتؤزاةؤائجكغةائيهتاتغقخئك!اذؤكفقاائغف!كىالتاشئ!قئمائفذلش

ةق!أئاؤئئيركثبإذفيظئزاقتكونلهمهاقضئفخعيإذفىالظييركقيئةالظيننمنتخفقؤإذ

جئتئمئمإذتجئذ!!مئزابيلتيىكقفئتماؤإذبإذيىائقؤقمائخيربخ!اذيإذفىؤائآئزض

.(011.الماندة)!ورة(فيينييبخزإلاقذاإنمجئفئم!قزواالدينققالبائتتتالت

منقابذذغقيتائتترلآنزئبثقمئتطيغخاثقزتتمابنمجيمتىياائخؤايىئونقال!إذ

.(121:الماندة)مورةثوفؤميينكئئئمإناللةاتفواقالالمتقاء

مجيذاتماتخونال!خاءمنقايذةغقيتاآئنرلزتتاالقفتمقزتتمابنمجي!ى!قال

.(114.ادماندةرةو!)(الزافي!ينخئزؤآئتتماؤاززقتامجئذؤآتةؤآيخيرتايآؤيتا

ذشنيمنإلقئننؤأقئاتجذويئيلتا!ي!ففتآئخماآقزتتمابنمجيمتىتااللةقال!!اذ

غيفتةققذفئئةكم!إنبخيييىتئ!م!تقاآفولأنيىت!ونقاشئخاتذقالالله

.(116:أحماندةا)سزرةائغئوب!غقائمآئشماإتلثتفميمذ!ىقاآغقئمؤتاىي!فت!ىقاتغتئم

.(83ا!نعام.رة)سرالضالجين(!منكلؤإئياشؤمجي!ىؤتخضىثعكرؤزكيرتا

.(34.يمص)سورةتغمزونلآلهيهالدىالختيفؤلقزتتمابنمجي!ئ!ذلذ

ابنؤمجي!ئؤفوشئؤإئزاهيتمئوجؤمنؤمئلقميتاقفئمالتيتينمنأخدتا!ؤإذ

.(7.الأحزاب)سورهغييظامهوميثاقامتفنمؤآخذتاقزتتم

إئزاجميتمبهؤضيتاؤقاإليكآؤخئتاؤالدىئهخابهؤضىقاالذيننمنتخئملألثزغ

إتيهتذغوفئمقاائفشيريمينغقىقئلهيهتتقزفواؤتاالذي!اوئ!يهلآأنؤمجي!تىؤفوشى

.(13اشثورى.ره)سر(ئييحثقنإتيهؤتفدىتشاءقنإتئهتختياللة
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الننىلعصتئحئمؤيأتتنبائجكقةمئ!ئئجقذقالبائتيتالتمجيمتئتجاء!!ؤتقا

.(آ3:فاكصرة)سر!لؤآطيغولنيالتةقاتفوالهيهتختيفون

لهىؤتجغفتاائإئجيلؤآتيتاةقزتتمابنبيي!ىؤققيتابزشيتاآثايىهنمغقىققيتا!يوثتم

اللهليضؤافيائتغاءإلاغقئهئمكتئتاقاقاائشذغوقاؤزفتاييةؤزخقةزأقةاتتغوةالدينففوب

.(27احديد:إ)سوضهلألىقايحمفرمخفئمؤكييزقئمآصمتفنمآضئواالدينقآتنتاغاتيقاخقزغؤقاقغا

تينيقافضذقاإتئئحئمالتهزشولمإغكاإشزابيلتيىتاقزتتمابنمجي!ئقال!ؤإذ

قائوابائتيتاقيتجاءهئمققحتاأخغذاشفةتغدىمنيأقىبزشولياري!تفؤالمؤزا؟جمنيذئ

.(6؟الصف)!رره*!فيينليمخزقذا

قنيفخؤايىتينقزتتمابنمجي!ئقالكقاالتهآئضازكوئواآضئواني!لاأئتما!يا

ؤكقزتإشزابيلتيىيمنظابقةقآقمثالتهأئضازتخنائخؤايىئونقالاللهإتئآئضايىئ

.(14إهـ.ا)صرة!ظاهيرينقأضتحواغدقيجمئمغقىآضنواالدينتذتاقةظابقة

للمسيحالمعجزبالميلاديشهد1-ب-4-القرآن

المخيالنسيجمناسطوضيةشخعيةباعخبارهللمسيحالتاريخيالانكارفبين

بنتمريمأثمهبهجاءتفقد.زنىابنباعتباشهللمسيحاليهوداتهاماتوبين.المسيحي

عي!شص!ابنلابنواعازبةأمفهي!متزوجة!!وكحيعمران

كعنط!تيته.الظاهرشييرىالذيموقفهلهوكل.الفريقينهذينبينالعالمينفيالناش

!مايعلمولاويخافالطبيعيةحاجتهوياقضيويشربيأكلالذيالانسانيكونفكيف

قديسايكونحصيفالوقتنفسروكأ؟؟أجمعينالبريةوربالعالمخالقوهوإلها.بهيفعل

للعرضحيث.الطاهراسرائيلبيتبهفدخلت.؟المتزوجةغيرالعزباءأمهولدتهمننبيا

الرجمبحانتهاكهعلىالناموسوعاقب.المقدسةالعثرالوصايابهأوصتوقدقدسيته

.-42-22:23التثنية-سفر؟؟الموتحتى
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هوفقطواحداشيئاالاالمسيحيسوعنسبفيشيءكلفيالأناجيلاخخلفمتلقد

سضةالتسعينابنالخجاريوسفلخطبةالمثبتالنصواوهـدتالنجار،يوسفإلىنسبه

(1)!!بالحقيقةليوسفيسوعبنوةفيي!ككوالذي،سنةعشرالاثنابنتيسوعاملمريم

انجيلفيالانجيلكارمحسبالنجارابنليسوعحقيقيةبنوةيثبتنصهناكولكن

همعذبين(.نطلبككناواناابوكذاهوهكذابنافعلتلمبنيياامهله)وقالت2:48لوقا

كاناوابوهانهالهفيهتؤكديسوعامكريملسانعلىالانجيلفيالمكتوبالنصرفهذا

كمالمريمخطيبمجردكانيوسفوأنخصوصاناباكانجيلياعتراثفيو،معذبينيطلباه

ليوسفمخطوبةأمهمريمكانتلماكسكذا:فكانتالمسيحيسوعولادة"وأما1:18متىفي

ويؤكد.لهفتحكرسميايتزوجاأنقبكأي."القدسالروحمنحبلىوجدتيجتمعا،أنقبل

ائخ!كوته.كليكتتمتيآنقيضزشط!غوأمنأضضذزالاسلايميفذؤلهي"قائلا:لوقاذلك

ؤاجل!كليمكتتبوا،ائخجيغ.قذقمتتةشوليؤايتييمييريي!وس!كانإدتجزىلالأةالإكيتا!صؤقذا

داوديتهقيإتى،ائتهودتهإتىالتاصزةيتةقيمنالخييلي!نآيضأيوشنمورقضيذ.يتيهقيإتى

ؤجيئائقخطوتهافزآيه!رتتمقغي!كتت،ؤغ!يميزيهذاودتيصبهمنيهيكؤتخهـا،تيتتذغىاليي

ائمذؤد!لهيؤآضخقخهؤسمطمهائيهزابنهاقؤتذلمحتيتيذ.أيامهاتضتهتاذهخاؤتيتقا.حئقئ

وقتفيلاالخطوبةفترةفيوقعالنصينحسبفالحبل"ائضئنرليلهيقؤمجعتهححاتكنتئمإد

ويؤكدبالزنا.لمريمضمنياتهامللنجارالمسيحالأناجيلقسبةعليهوبناء!الحلالالزواج

أبحرتالميناءفيئالغذاءقبل:ثالانسائاأن"لو:عليهالردفيجيرومالقذيسقالههمانظريتنا

وإن!رحيلهبعدالغذاءعلىأرغمإذاإلاصحيحةتكونلاهذهكلماتهفهلأفريقيا"،إلى

وحبي!هوذا.سبطمنكانالنجارسفيوبينماأليصاباتق!يبخ!هامثاررلاويسمبطمنكانتمريم(1)

بينلاإالزواحيكونفلا.سبطمنسبهطاجزوشيحرمالتمديمالعهدهـكأالعددسفرفيالمتضمنةالريعة

!عحاولةيأالأناجيلكتاباقحاكحاتمنسفويومريمبينالعلاقةهذهتكونفقدالواحد.السبطابناء

فليتأفى.شرعيالغيرالحبليصت!ريمعاتالعتتوبةاقاعةعدمس!غللنمك
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الموتأدرك"قلتأوأسبانيا"،إلىيذهبأنقبلرومافيقيدالرسول"بول!أنقلت

وأأسبانيا،إلىهـمباشرةويمضيالأسرمنبولسيحلأنيلزمفهل"يتوبأنقبلهلنميديوس

ييريجتمعا"أن"قبكالإنجيلييقولفع!ندسا...؟هـموتهبعديتوبأنلهلفيديوسينبغيهل

المخطوبةهذهكانتحيثبسرعةتحققتقدالأمورأنمظهزاالزواجسبقالذيقتالوإلى

لكن...القدسوحادمنخبلىوجدتذلكحدوثوقبك...زوجةتجرأنوشكعلى

فأنجبابعدمننكاحابياتزوجوسواء.()الملطي"الولادةبعدبمريميجتمعأنهذايتبعلا

قائمةالشبهاتلكن.آضماقامفينبينهلعلناالبحثموضوعهذافليسلاأميوسفاخوة

التلموذأكدهماوهو.الحالبطبيعةالآسوءنحوتضحوكلهاوهينسبهشيالمسيححول

5!ه(.مل!34)الزناوابنالمجهولبلضبييلقبكانأنهيسوععناليهوديةالموسوعةوتذكر

-الجندفيبانديرامعالزناتج!ترإيسوعأمأنكلاسيوساليونانيالنميلسوفويذكركما

وعاض.خزيفيتعيشوكانتيسوعالزناابن-وأنجبتالروماني

زناعلىعقوبةاليهوديةال!ريعةفيهل.الماقامهذافينطرحهالتيالالسؤ

زجلاثتقىؤإدا23"القديمالعهدمناعالاشزتثيةفيجاءفقدنعم،الجواب؟المخطوبة

ت!اتهشاخةإتىيمقيئهضاخيرجوهضاقة42ؤضاتجغقايتهائتي!يآصجليقيقخطوتهبقتا؟

ائقلإيته،لهيؤكيتيت!تيتتئمائشتاةلأ!تموتا،ختىيائجخازةؤازخموهقا،ائتييتهيفك

نص!يف"ؤشطكئممنالتمزقت!تأضفونالآخير،الرجليخطيتةغقىاغتذىلانهوؤالزجل

نثهـسه.شرفعلىواعتدى!هـضهدنسقدالنجاشيوسف

تستحقعمرانبنتمريمالانجيليةالروايةوحسبالحالةهذهوفيالمخطوبةأنكما

عليه.وحسبتفيهتربتالذيالكاهنأبيهابيتقدسيةدنستللأنهاوالقتلالحرف

بهاقامقرعة!!العذراءكفلمنيوسفأنيعاتوتبثارةإنجيل-وحسبزكرياالمسمى

اللاويينلسفرطبقاالحرقعقوبتهانوكتف.-اعرمعمنعشرالثانيةمريمتجاوزبعدزكريا

يغلملماذالكنآييها".قذاشةت!تدلأنقاخزققاقتج!ائكاهننابنةب!تزفإدا"12:9

؟؟الأوتوذكسيةاليهوديةالىبالوليداتيانهابعدعليهاالعشوبةوانزالكمريمحرق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأولى-المسيحيشاستكشاف882

صريحاجواباالمقدسالكتابمنعندهاالمعتمدةالكتبفيالكنيسةلدىليس

يلي:بماالأولونالآباءأجابفتمد؟الاشكالهذاعلىوقاطعا

،الاقدسبالروحتحققمريمالاقذيسةأحشاءفيبهالحبلأنيؤكدالمقذشالكتابأن

تحققإذب!ر،زرعمنليسإنهالوحيد.اللهابنفيها،اللهكلمةليحلوقذسهاهيأهاالذي

لأسبابضرورئا،أمزاالبارليوسنكورالخطبةوكانت.يوسفللاقذي!مخطوبةوهيالحتل

:جيرومالاقذيسذكرههـمامنهاكثيرة

بهالموعودالمسياأنهفيظهر،مريمالق!ذيسةقريبيوسفللثتذيسينسبلكيأولأ:

يهوذا.سبطمندداونسلمن

الربسقمهاشقدكزانية،الموسوتةللشريعةطبفامريمالقذيسةترجملالكيثانئا:

المخقصر.بالمستاحبلهاسزالما،كلهوأكد،خطيبتهبرعرفالذيالبارللق!ذيرر

مصر"أرضإلىمروبهاأثناءخاصةيعريها،منمعهاالاتذيسةتجدلكي:ثالثا

)الملطي(

نسبةجوازعلىالقديمالعهدشريعةمنالدليلأين:جيرومالقديسعلىردانقوك

الخطبةعكو؟ليوسفالولدنسبام!دنعالحيلةهذهاليهودصدقوكيف؟أبيهلغيرالابن

يوسفعنتحدثلمتىاليونانيالأصلآنح؟النا!وسبحسبالأسسبناءفيكالزواج

يسوعمهاولدالتيمريمرجليوسفولد"ويعقوب.كخطيبوليسلمريمالنجاهـكرجل

وا،خطيباوزوجاوصديقتعني!!هالرجلهذالصفةتحديددون".المسيحيدعىالذي

تزاللاويوسفمريمبينفالعلاقةالساعةولحد!!..ابناواخاواباوصاحباورشيق

زمنمتزوجينيكونالمأنهماالرسوليينالآباءكنالمحققينأكأعليهالذيلكن.غامضة

هذا.يومناإلىمقنعجوابلاالحد؟؟عليهمايقملمفلماذا.المسيحوولادةالحبل

الكاملين.البارينوأمهللمسيحأخرىمرةيثمهدآنوالؤ

وأنخصوصا.المحاشظةاليهوديةوسطشنعاءجريمةعلىالسكوتلليهودكانما
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علىناموسهملتطبيقالروماناللأباطرةمنتفويضيةسلطاتلهمكانتاليهودالاتضاة

المسيحولابنهافرجهااحصنتالتيلمريمالبراءةشهادةيمارسالقرآنولنضرك.الشعب

لإيمشزقياغ!!ائاأفيقامجنائتتذتإيقزتتمائيهقابلهىزك*اؤ!:وكلمتهاللهابن

آغوذإمخ!قاتت6سلهتيرتاتمتزاتقاقتقتلزوختاإتيقاقأزشفماجخاتاذويهئممنقاتخذت

قاتث،:نجزبمياغتاقاللثيآقستزتليئزشولمآتااتخاقاللحض%تعئاكئتإنمجئكبالزخقنن

غقئفؤزئبثقاذكذيينشاذإفيتجياآكؤتنمقصثزتغ!ئيىؤتنمغقائميئتئحونآتى

ضكاتابهقائتتذتقخخقتةأ!!ققضياآفزاؤكأنمتاؤزخقةيلتالهيرآلجةؤيتخغقةقين

ت!ياؤكئثقذاقئليمحتماتيتيىياقاتحتالتختهجذجاتىائخخاض!قآتجاءقاج!رقضيا

ج!جيإليليئؤفترىا!بملهفيىتاتختلثزئبثتجغلقذتخزفيآلاتخيقامجنقماذاقا*سبمقئ!يئا

آخذاائتشيرمنتزينقإمخاغيماؤقيركتؤاشزبىق!ئيى1تتمتجيتااضتازغقيليئئ!اقظالسخقة

قائواتخمفةقؤققابهتثقة!!لإنميمياائمؤتمأختتمققنضؤقايلرخقننتذزثإتئقفولي

أفلثكاتتؤقاشقافزآآئوفيكانقاقازونأختايارضنمقيرثاشيئاجئتتقذقزتئميا

اللهغئذإييىقال+خ!ضبئاائقفد؟كانة"و"ةكيفقائواإتيهقأشازتؤ!سأتيئا

ؤالزكا؟بالضلآ؟ؤآؤضاييكئثقاآئنفتازكأؤتجغقيينرس(تبئاؤتجغقييائيهتاتتتاختي

ؤتؤتمؤيذثتؤتمغتتيوال!لآممزىخاشقئاتجتازاتخغئييؤتئمبؤايذتيؤتزاقيآخئاذفثقا

كأنضا)هم!أتفتزونلهيهاتديالختيقؤذقزتتمابنى!يعدلذ)ث(خثاأئغثؤتؤتمآفوث

ز!مااللةؤإنأ!رنقتكولئما!نتةتفولأقإصماأفزاقضىإذاشئخاتةؤتدمنيتجذأنيته

3في(.فهمئتقيئمصمزاظقذاقاغئذوةؤزئئحئم

المسيحيةالمصادرحتىتسجلهالمةمعجز.المنتظرةغيرالمعجزةوقعتلقد

المسيحتكلملقد.-الآنحقىمخطوطاتئهامنوصلناما-حسبوالأبوكريفيةالاقانونية

ننس!هعنيدافعبذلكوهو،البهتانمنوطهارتهاأمهعنفصيحبلسانمدافعاالمهدفي

والكتبةوالأحبارالفريسيوناندهشلقد.العالمأوالشخمالبالغعدافعةمنوأبلغأفصح

وابنهالمريمينظرونباتواالذيناليهوديةشيالشعبأماموأحرجواالمعجز".هذهكن
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علىالعقوبةأوالحداقامةالمستحيلمنصارالواقعهذاوأمام.كخاطئينلاكقديسين

الخاطئين.منلاالشهداءمنالشعبعامةأعينفيستصيربذلكلأنهامريم

ينظريزللملكنهسبيلا،المقدسةللعائلةيستطعلموإنيسيالؤاليههسديوالتراث

يستسيغوم!اولنالأحباربهايقبللنالتيوالدجالةالسحرأنواعمنكخوعالمعجزةهذءإلى

إتئئاللهزشولمإغاإشزابيلتيىياقزتتمائنمجي!ىقال!ؤإذ:تعالىقالكماديانة

تجاءفمققغاآخقذاشفةتغدئمنتأمخمايزشوليؤفتستصرأالتؤزاةمنتذكتتينلقافضذقآ

عليهميردأب؟غير!نابنيولدكيف.(6:الصف)سورةمي!فبينصخزقذاقائوابائتيتاقي

ؤتدمنتضجذأنيتهكانملاقاقدير.شيءكلعلىوالله.بالغةاللهقدرةبأنالاقرآن

.(3:هجص)صورة!لمدقيكون!نتةيفولمقإتخاآفرآقضىإذاشئخاتة

عنوبعدهاالطاهرةمريمالمسيحأمبتوليةعلىأخرىمرةيؤكدالتمرآنوكحنا

)سورةغطيقا!ههئفتاتاقزتتمغقىؤقؤيهئملإؤي!فيرهئماليهودعلىردافاتال.دنساي

قزتجقاأخضشئمااليىمجفزانابنت!ؤقزتتمتعالىبقولهمريمليةبيتوويؤكد.(؟دالفاء:6

)صوردائقايتين!منؤكأتثؤكسيهزتقابخيغا!تؤضذقخئمازوجتامجنلهيهقتاقختا

ؤابنقاؤتجغفماقازوجتامنلهيقاقتقخماقزتجقاأخضشئمالإؤاليىأيضاوقال،(21:!برحنلا

.(91اث!نجياء:ا)سورة!رلئتالمينتةآ

اليومالعالمينفيشهادتهلولاو،التاريخيةالحقياقةهذهكشفالذيالقرآسالولا

بكرامشهماسيصدقالاقلعلىأوبوجودهماسيصدقأحدالبشريةفيكانماوأمهللمسيح

نفوسفيالعطروذكرحهممابتكريمهماملئةصركمىمحمدالاسلامنبيوسيرةوطهارتهما.

البرية.ححذهعلىالبشرية!منالمليافين
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يزيدما!ان.الأولىالمسيحيةللديانةالداخليالبناءفيالمرجعيةفقدانبيناأنبعد

ولاأرقتالتيالكبرئالقضاياوعن،المسيحيالدينماهيةعنةوست!هدالباحث

معوالعلاقةالصلبوقضيةالمسيحبطبيعةيرتبطماخصوصاالمسيحيالدينيالعقلتزال

.ذكرهتعالىالآب

اخلانت!اتقههـيرفيالكريمللقرآنالنهائيةالمرجعيةموقفببيانهذاكتابناسنختم

ورفع.المسيحفيهتوفيالذيالأولالقرنمنذالمسيحيةالطوائففيه

اب:لهليسآنهإلاالبنتمرمنعيسى-1-2

قولهذلكوعنالكريمالقرآنمنغفيآياتفيالمسيحبشريةتعالىاللهذكرلقد

قيكون!قتةقالئتمئزابمنختثتةآذتمكقثلياللهمجئذمجي!ىمخضل!إن:تعالى

الوحيدهوعيسىفليس.(59:ناعصاآ)سوضه(ائمختيرينيمنن!تقلازتكيمنالخق*

علىوالله،آبولاأملهيكنولماللهخلاقه--فآدم؟أبلهوليسالبشر!نخلقالذفي

الرشلقئل!منخقستقذزلهئولمإلاقزتتمابتخيي!قئاقا:!فةتعالىوقالقدير.شييكل

ئؤقكون!هوأتىائظزفتمالآتا!تتفئمئقينكيفائظزالظغاتمتأشلانيكاتاضذيقةؤأقة

محتاجانانفئير،عبدانأنهماظاهـعلىدليل"الطغاتمكلالبتة"كاتاوقوله.(75.الماندةضة)سب

ولم،والشرابالطعامعنلاستغنياإلهينكانافلو،والشراتالطعامإلىآدمبتويحتاجكما

الحميد.الغنيهوالإلهفإنشيء،إلىيحضاجا

المسيح:بنوةينفي2-2-القرآن

والنصارقالأحد.الواحدللهالولدفنسبوا،اللهابنعيسىالمسيحأنالنصارىيعتقد

النصارىزعمهسانفيفيالواردةالآياتومن،عندعميعنيوماذاالمسيححقياتةفيمتناقضون

كانقا%نيةتضسزونلهيهالدىالخققؤلقزتتمابنمجي!ى!ذيلث:تعالىاللهقاك:يليما

.(34.!صبم)سزسه!لقيكونشنتةللمهقإتقاأفزاقضىإذاشئخاتةؤتبمجنتتجذث؟آيته
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أمانتهفينيقيةهمجمعتداولهاالتيالعبارةهولأنه""الابنلاالولددا"بتعبيرالآيةفجاءت

شإنههذا،يخالفممافيهقيلوماالدهور".قبل"المولوداللهابنالمسيحفجعلوااللاهوتية

لهيهالدىالحقلإقول:قالولهذا،بهلهعلملاقائلهمنشكأيكونأنوغايته،ببطا،نهمقطوع

ابنأو!اللهإنه:عنهقائلفمن.بخرصهمويجادلون،بشكهمفيمارونيشكون:أقيون(تغتز

يليق،ولاينبغيمحا:أي،(35،ميس)سورةؤتد(جمنتتجذأنيتهكانقا!هةف!ثلاثةثالثأو!الله

منيتخذفكيف.الممالكلجميعالمالكالحميد،الغنيلأنه،المستحيلةالأمورمنذلكلأن

والناقعر.الولدعنوتاقدس5ف:أيشثخاته"!ضلدأ؟،ومماليكهعباده

ت!اذ%ةةإداشيتاجئئئمتقذبخنيلأؤتذاالزخقناتخذ!ؤقائوا:تعالىاللهقال

ؤقا؟بزنيؤتذايلزخقنندغؤاآن%ة؟قداائجتالمؤتجرائأزض!ؤتئشقمجئةتشقظزنالممخؤاث

غئذاالرخقننآطىإلاؤائأزصررال!قاؤاقيلهئقنكلإن:بزنيؤتذاتتجذأنيلزخخننيئتجى

تقبيحوهذا.(88:مريم)سورةقزذا!وائعتاقةيؤتمآلجيهؤطفئمنرنيجغذاؤغذفئمآخضافنمتقذنرة؟

:النصارىكقولولدأ،اتخذالسحمنأنزعمواالذين،الجاحدينالمعاندينلقولوتشنيع

الله.بناتالملائكة:والمثمركين،اللهابنعزير:واليهود،اللهابنالمسيح

تعالى:اللهعبادمنعبذ3-2-المسيح

الله،عبادومناللهخلقمنوالمسيح،وطاعتهلعبادتهالخلقجميعخلققداللهإن

قيفتاؤتجغتيى*تبئاؤتجغتيىائيهتاتآتاغماالتهغئذإكأ1!:قالتكلمماأولفإنهلذلك

تعالى:وقال.(3.:مريه)سورةخياخ!فختما1قاؤالركا؟بالضلاةؤآؤضايئحفئثقاأئن

تعالى:وقال،(36؟3مر)سوضةو!مفمئتعيئمضزاظقذاقاغئذوةؤزتئحئمزبئاللةقا!أل!

غنت!تئيهفورؤقنائفقزئونائقلابكةؤلايتهغئذاتخودتماآنائقميميخت!تئيهق!!كثولن

قئؤ!يهئمالضايخاقيؤغجفواآقئواالدين!اقا%ني:تجميغاإتيهقمتتخشزفئمؤق!تكبزمجتاذته

آييقاغذاتاقئغدئفئمؤاشتكتزوااشتئكفواالدينؤآتخاقضيهمنؤتنريذفئمأنجوزفئم

نآبمعنىيستخكفولن،(172:ءفاشه)سبتجيزا(ؤلاؤيتااللهذونيمنتفئمتجذولتماؤلا

يستكبر.لنأنهكمااللهعبادةعنيمتنعلنالمسيح

.(د9:فإصضارة)ب(إشزابيليتيىقثلاؤتجغئتاةغقئهآتغفتاغئذإلاغؤ!إن:تعالىاللهوقال
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وعيسىوموسىوإبراهيم:نوحوهمالخمسةالعزمأولواالرسلأحدهوعيسىإن

سورةفيوالثانيةالأحزابسورةفياحداهما:آيتينفيالقرآنذكرهموقد!غضرر.ومحمد

زشوكإلاقزتتمابنخيي!قئااق،!:عندهمنرسولأنهإثباتفيتعالىاللهقالوقد.الشورى

الآتاقيتفئمئتينكيفائظزالظغاتمتأ!لالبكاتاضذيقةؤأفةالرشلقنل!منخقثقذ

بزشيتاآثايىجمنمغقىققيتا!ئتمتعالىوقال.75:المائدةةر!هس!نوكقؤئآتىائظزئتم

ؤزخمةزأقةاتتغوةالدينفئوبلهىؤتجغئتاالإنجيلؤآتيتاةقزتتماب!يجي!ىؤققيتا

قآتئتايىغاتشقاخقزغؤقاققااللهبضؤانيائيغاءإلاغقيهئمكتئتاهاقاائتذغوقاؤزفتايتة

إلىرسولعيسى.46الحديد:سورةفاليفونتمالأمئفئمؤكتيزأنجزفئممئفئمآقئواني!لا

نجيلدعوةعيسئتعالىاللهأرس!!:لقدمحوسىلشريعةومكملومتبع،خاصةإسرائيلبني

ذلك:علىيدلومماخاصةإسرائيل

سورةزت!ئم!منبآطةجئئئحئمقذأفيإشزابيلتيئإتىلإزشولاتعالىقوله

فقبلوهبولسجاءحتىلليهودبالإنجيليكرزونالحواريونيزلولم.94:عمرانآل

وحولالموسويالناموسشغير،لاذمميينشكرز،إنجيلهفيبرناباأخبركماهمضض،على

.()!اكبيحدهوالمسيحبيسوعالايمانإلىالصالحوالعملباللهالإيمانمنالخلاص

المسيحيةالديانةتحويلعنالأولالمسؤوكهوالرسول"وبول!هارت!ايكلقال

نا!!ب.-المسيح-تأليهعنالأولالمسؤولرهو.كبرىديانةإلىيهوديةطائفةهمجردمن

نأيمكنكانهمكاولكن.المسيحوليسالمسيحيةاقامالذيهوأنهيرونالفلاسفةبعذ

.(6ترجمة،12صفحة)هارت"ن!سمهالمسيحلولاالعظيمالقدرهذالبولسيكون

خترتمالدىتغض!تئحئمؤيأخلالتؤزاةمنتذئتينيقا!ؤفضذقاتعالىوقوله

.05:عمرانآل!سورةؤأطيغولباللةقاتفوازتئحئممنيآطةؤجئمئئحئممئ!ئقغ
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له:شريكلاوحدهاللهعبادةإلىدعاالمسيح25

عبادته.فيالشركمنوحذرواونهوا،وحدهوعبادتهاللهتوحيدإلىدعوالأنبياءاكل

ؤشئئحئمزقماة!لا!إن:عنهتعالىاللهقالوعلا،جلاللهعبادةإلىعيسىدعوةكانتوقد

ىت!يجمتااللةقاذ!؟ؤإذ:تعالىاللهوقال36:مريمسورة(ض!ئتعيغضزاظقذاقاغئذوة

تئحونقاشئخاتكقالاللهذونيمقإلقيننؤأمحئاتجذونييلتايررفلتآئخماآقزتتمابن

قاآغقئمؤلاتفميمىلهىقالعلمغيفتةققذففئةكئثإنبخقيىلئشقاأفولآنيئ

زقياللةاغئذواأنييهآقزتيىقاإلاتفئمففسثقا%نيةائغئوبغلائمأئختماإتكتف!يلثلهئ

غقيهنمالزلهيحتآتتكتتتؤقيتيىقتقالمحيهنمذفحثقاشهيذاغقئهنمؤكتثؤزتئحنم

اثغنريزآئتماقإتلثتفثمتغمزث؟إؤمجتاذكقإتفئمئغدثفئمإن%ني:شهيذشئيكتنغقىؤآئتما

.(611:المائدة)سورة!ائخيهيئم

المسيح:ألوهيشينفيالقرآن26

الربأنهفادعواكبيرأغلوأفيهوغلواإلئمأوجعلوهمريمابنعيسىالنصارىعبدلقد

وبلغتعالىللهعبدأنه!ائباتالنصارىدعوةفيالمسيحاجتهدضقدوالإلهالمعبودوأنه

كفرواقدفاليهود:عيسىكمنموقفهمشيثلاثإلىالطواتث!انقسمتفثتد،المبينالبلاغ

منإلهاواتخذوهوعبدوهالنصارىفيه.وغلاالسماءإلىاللهفرفعهقتلهوأرادواوعادوهبه

وأثنىوآزروهوهنصصالذينالحواريونوهمقلةاتبعهو،الثانيةالطائث!ةهيوهذهاللهدون

.آياتعدةشيالكريمالضآنعيهم

كماتطروفيلا":النصارىفيهوقعالذيالغلومنهـذرأالنبيص!رتجلفمحصرقالوقر

.(ـه4221،)البخاري"ورسولهاللهعبدفقولواعبدأنافإنما!!يمابنالنصارىتأو

الخقإلاه!لاغقىتفوئواؤتادييئحئملهىتغفواتاائيهمابآفل!*تا:تعالىاللهوقال

بالتهقآعئوامجئةؤزوخقزتتمإتىآئقاقاؤ*طقئةاللهزشولمقزتتمابنمجي!ىائقميمجخإتخا

ؤتذتةيئحونتماأنشئخاتةؤاجذإتةالتةإتقاتئحنمخيزاائتفواثتاتةتفوئواؤتاؤزلهئمل!
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اللهوقال.171:المائدةسورةؤيميلآ!بالتهؤكقىاثةزص!لهىؤقاال!قاؤالتلهىقاتة

إشزابيلتيىياائخميميخؤقالقزتتمابنخيي!قئافؤاللةإلتقائواينالنن!قز!تقذ:تعالى

ؤقاالتازؤقأؤاةائختةغتمهاللهخزتمققذبالتهفمتيركإتةهـقنمئ!تزؤزبئاللةاغئذوا

.72المائد:سورةآئضايي(مجنيلظالمين

عيسى:7-2-معجزات

فيكما.عندهمنمرسلونوأنيمصدقههم،علىتدلالتيبالآياترسلهاللهإلدلاتد

مثلهقاالآتابمنأعطتيإلأتيتيالائبتاءمن)قاقاذ:غييد،الثيىغنن،هزئزةأبيحديث

آكترهئمآنيقآزجو،إتىالقهأؤخاةؤخئاأوتيتالديكانفإتقاالتتثر،غقيه،آ!تنأؤ،أومن

!نجححالتبتيقؤليتالث،هت!لاؤياليهتابالاغيضايميمتابحس2241،)البخاري(اليماقهتؤتمتابغا

؟ومعجزاتبآياتمريمابنعيسىالمسيحا!صلدوقد.(92صفحة9،جالكييميخؤامعبمجثت

عليهدرجماوهذا،نفمسهعندمنوليست،تعالىاللهعندمنالآياتكحذهأنالمسيحوبين

فيتعالىاللهعنأخبارهموصحةصدقهمعلىبالمعجزاتيستدلونإنهمحيثالأنبياء،

شيئأ.بهكتولاوحدهاللهليعبددعوتهم

قائواتخجفهقؤضقابهتت!قة:تعالىاللهقالالمهدفي:كلامهالمعجزاتهذهومن

أضليئكأصاتخئماؤقاشؤافزأأئوفينا!أكمخاقازونأختتاقيرتا.شيئاجئئتتقذقزتئميا

آتايئاللهغئذإغماقالضبيا.ائقفدلهىكانقنئ!قئم!ماقائواإتئهقأشازتتييا.

ذفحتماقاكاةآؤابالضلاةؤآؤضافيكئثقاآئنضتازكأؤتجغقيىتبتا.ؤتجغقيىانيهتات

ؤتؤتمأفوثؤتؤتمؤيذثتؤتمغقئؤال!تلائمشعيا.تجتازاتخغفيىؤتنمبؤايذتىؤقيكأاخيا.

محنالكتابيولاالمسيحيالشقليديعرفهالممعجزةوهذه.27:يمصسورةختا(أئضث

محفة.قرآنيةخصيصةفهي.!اثهممنعليهوقفناهـصاحسب.قبل

والأعمىوالأبرصالأكمهمثلالعاهاتذوي!ابراؤهاللهيإذنالموتىإحياؤه:ومنها

عنه:تعالىاللهقالاللهبإذنأ!فيكونالطيركهيئةالذيالطينشيونفخهاللهبإذن
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الظيننمجنتعأخئقأت!زتئحئممنبآتةجئئئحئمقذآت!إشقابيلتيىإتى!ؤزشولا

ائضؤتئؤأخيىؤالأئزضالأكخةؤأئيركثاللهبإذنيظئزاقتكونلهيهئفخقةالظييركقئئة

!نملآتةذلكلهىإنئئوتئحثملهىتذيخزونؤقاتة!فونبقاؤأتتشئحئماللهيإذدب

توماإنجيلفيالمعجزاتهذهسجلتوفد.94:انعمرآلسورة(فؤمجيينكئمئمإن

يغخيىاذكزقزتتمابنمجي!ىتااللةقال!إذ:تعالىاللهوقال.9451سنةالمكتثف

غقخئلثؤإذؤكفلاائخفدفىالتاشئخيئمائفذلي!بزوجأتذئذإذؤايذتذؤغلىغقيلث

قتئفخبإذفىالظييركقيتهالظيننمنتخفقؤإذؤالإنجيلؤالتؤزاةؤائجكقةائيهتالت

ؤإذبإذفىائخؤتئئخيربخؤإذبإذفيؤالأئزضالأكخةؤئئيركثبإذيىظيزاقتكونلهيقا

إلاقذاإقمئفئم!قزواني!لاققاذبائتيتالتجئمتفئمإذغئكإسمئزابيلتيىكقفح!

.711:المائدةسورة!لفبينليمخر

ابنىت!يجم!قال:تعالىاللهقالالسماء،منوجلعزاللهأنزلهاالتيالمائدةومنها:

مئكؤآتةؤآيخيرتالأؤيتامجمداتتاتخونالصتقاييمنغابذةغتئتاأنزلزتتاالتفتمقزتتم

قإفيمجئئحئمتغذتخفزققنغتمخئمفنزئقاإيىالتةقالالرافيقين.خيزؤآئحتؤاززفتا

معجزات!عنوقصتها.511:المائدةلإسورةائغالمينمنآخذاةئ!غألاغذاتاأغدئة

وأالقانونيةالخاجيلمنإنجيلأيفيمذكورةيخرلأنها،القرآنيالمسيحيالتا!دخ

المكت!فة.الأبوكريثمية

:الإيمانق!صوالنصرةفيالهثلبهميضرب8-2-الحواريون

ؤاثقذآضتاقائواؤيزشوليبىآصئواآنائخؤارتينإتىآؤخئئتما!،ؤإذ:تعالىاللهقاك

.111:المائدة(سورةف!ئيفونيأتتا

بهآمنواوأصحابأأنصارألهجعلأنعيسىالمسيحعلىومنتهتعالىاللهفضلمنإن

عليهم.وأثنىاللهمدحهمفثتدلذلكو،تعالىاللهأهـصسوامتثلواونصروهوصدقوه

قزتتمابنمجي!ئقالكخااللهأئضازكوئواآضئوا!ي!لاأئقا!تا:تعالىاللهوقال
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منظابقةتت!آقاللهأئضازتخنائخؤايىئونقالاللهإتىأئضايىىقنيفخؤايىتين

سورةظاهيرين(قآضتخواغذقيهئمغقىآضئواالدينتذتاقةظابقةؤكقزتإشزابيلتيى

اللهإتىآئضايىىقنقالائخائزمئفئممجي!ىآخش!ققخا:تعالىوقال.41:الصف

.ك2:عمرانآللآسورةضصيخولتتابأؤاشقذيالتهآقمااللهئضازآتخنائخؤاليئونتماقاذ

فيالرابعالقرنحتىتقريرهيتملم!حقاقدفهذاالأسخريوطييهوذاالحواريخيانةأما

الطوائفاكثرتاقديرهمحلالأسخريوطييهوذامكانةتزل!ولم.بعدهوالمجامعنياقيةهمجمع

بعفرمنتؤ.بولسشاؤولالوثنيينرسوللأأتباعمنالبولسيةماعداالأولىالمسيهحية

السيدهلخدمةتلكبفعلتهقامإنماوبأنه،الخيانةتهمةمنبرئيهوذابأنالمسيحيةالطوائف

وقد.الميلاديالثانيالقرنانىيرجعالذييهوذاانجلبه!فالذيالمعتقدوهو،المسيح

القايخيينجماعةوتذهب."اطقةالوسضد"في-ميلادية002-513-ايريناوسالقدي!ذحصه

نبيلةلغايةكانللموتيسوغبتسجقيا!هانوتعتبريهوذاشخصفتبجكذلكمنأبعدإلى

كسماعدتهعلىوشكرهبليهوذاتقديسواحتراميجبلذك،الخطيئةمنالعالمتخليصوهي

فداءعننيائيايتراجعأنفخشيعليهماتدمعومماخائفاكانيسوعبأنعلمفيهوذا،المسيح

.الخلاصعمليةتعاقلالكيالكهنةلرؤساءسلمهأو""خانهلذلكالبشر

لهوابغائهليهوذاتعظيمهلههمعاصراكانوقدوشيعتهأهـيوسعنأثناسيوسنقلوقد

ويقولونالرسلبينالخائنيهوذايحسبونيزالونلاوأيضا"ثيوساثناقالسلالىضمن

اثم،أياقترفواماأنهمالمخهلصمنبدلاباراباس!احشبإطا3!اطلبواالذينأولئكعن

يكذتالرسولانويعتبرون،القويماعتقادعماعلىوالاسكندرهيميناسيمدحزنوعم

الرسللو!كفالقرلآنح!صلووفقا.(9صانحة9841،ائنائيوس)القديسيخصوصهما"

ورسولهاللهسبيلفيالموتالاضطكهادلقواحتعىححديهعلىوسارتللمسيحأخلصت

.المخلوقالعبدالمسيح
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ئت!يجميااللةقاذإذ.ائقايميرينخئزؤاللةاللةؤضكزلإؤقكزوا:تعالىاللهقال

الدينقؤقاتتغوكني!لاؤتجامج!ث!قزواالدينمجنؤفظقزكإتئؤزالهغكمخمؤلهيذإكأ

تختيفون(لهمهكئئئملهيقاتيضئحئمقأخئحئمقزجغ!ئمإتئثتمائعياقةتؤيمإتى!قزوا

.55:عمرانآلسورة

الذى!وهو:تعالىاللهقالكماموتأ"يسمىالنومفإن"النوم:هنابالوثاةوالمراد

والتىموتهاحينالأنفسيتوفى!الله:تعالىقالو.6.:الأنعام(،سورةبالليليتوفا"

الله:الحمدالخوممنقامإذايقولالرسول.وكان42:الزمراسورةمنامها(فئتحتلم

،69صفحةالجزء8،هـصفحة2241،)البخاريالنشوروإليهأ!اتنامابعدأحياناالذي

وأخذناماذاماياقولبابالجزء،2381صافحة،4الجزء،)مسلمنام(،إذامايقولباب

.(المضجع

ؤقتيهئماللهبآلحاقيؤكفيرهئممجيتاقفئمتفضهئم!قبقااليهود:عنتعالىاللهوقال

قييثا.إلائؤمئونقتابخفيرجمئمغقيقااللاهظتغتلغئففئوئتاؤقؤيهئمختيبغئيرائأئيتاء

قزتتمابنمجي!ىائقميصيخقتئتاإتاؤقؤيهئميرنجنيغطيحتائئمتاتاقزتتمغقىؤقؤيهئمؤيخفيرجمئم

مئةلثلثتعىلهيهاختقفواالدينؤإقتفئمشصةؤلجقضقئوةؤقاقتفوةؤقااللهزلئول

غننيزااللةؤكأنإتئهالتةزقغةتلبزةبمتميتاقتفودؤقاالظيناتتاغإلامجفومجنبهتفئمقا

غتيهئمت!ونائقتاقةؤتؤتمقؤيهقئلبهتئؤمجتنإلاائيهتابأفليمنؤإننجبم:خيهيخا

.31هالنساء:سورةثتهيذا؟!

السماءإلىعيسىيرفعأناللهأرادلما:قالماعباسابنعنحاتمأبيابنروى

فيعينمنعليهمفخرجيعنيالحواريينمنرجلاعراثناالبيتوفيأصحابهعلىخرج

ثم:قالبيآمنأنبعدمرةع!رةاثنتيبييكافرمنمنكمإن:فقالماءيقطرورأسهالبيت

أحدثهممنشابفقام؟درجتيفيهصيويكونسكانيفيكتلشبهيعليهيفقىأيكم:قال!
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فاقامعليهمأعادثماجلس:فاقالالشابذلكفاقام،عليهمأعاد.ثماجلس:لهفقهمالسنا.

فيروزنةمنعيسىوريغعيسىشبهعليهفألاقي،ذاكأنتهو:فقالأنا،:فقالالشاب

بهفكفر،صلبوهثمفقتلوهالثمبهفأخذوااليهودمنالطلبوجاء:قالالسماء،إلىالبيت

مافينااللهكان:فرقةفقالتقفثلاثوافترقوابه،آمنأنبعدمرةعثحرةاثنتيبعضهم

رفعهثمشاءمااللهابنفيناكان:فرقةوقالت،اليعقوبيةوهؤلاءالسماءإلىصعدثمشاء

اللهرفعهثماللهشاءماورسولهاللهعبدفيناكان:نرقةوقالت،النسطوريةوهؤلاءإليهالله

طامسأالإسلاميزلفلمفضتلوهاالمسلمةعلىالكانرتانفتظاهرت،المسلمونوهؤلاءإليه

(.قال0111صنمحة،الجزء4هـصفحة1941،حاتمأبي)ابنضلىيخييح"محمداللهبعثحتى

كزيب،أييغنالت!ائتيؤزؤاة،غتافيابنإتىضجيحإشتاد"ؤحهمذا:هتفسيرفيكثيرانن

شتهيغقيهيفقىإلكئم:تهئمقاذآنهبق!لامنؤاجدغيردكزؤكذابتخو؟،مغاوتةآبيغن

.(494صفحة،2الجزءصفحة1999كثير،)ابن."؟ائختهلهيزلهيقيؤهؤ،قكاييفيقتل

ضحىالذي،الأسخريوطييهوذاإنجيلروايةتؤيدها،العربيةالاسلاميةالروايةوهذه

هـسلمةبعفررمنأخذهقدعباسابنولعل،الحواريينمنعلموعلىللمسيحفداءبنفسه

.الاسلامبداياتفيالصثرقنصاثىبينالعقيدةهذهانتثمارعلىدليلوهو.النصارى

عدم:منمريمابنعيسىصاهـللمسيحهماحقياقةيمص!لاكتابهفيبينقداللهإن

بأنهالنبويةالسنةوتواترتالك!هـيمالقرآنبقنكما.السماءإلىرثعهوأنهصلبهونثيقتله

قشلادعواالذيناليهودأنأيضاوبين.الساعةماتعافىكمننزولهوأنارشعانآخرفيشفهـل

منبذلكلهملي!أنهموبقن.ذلكاعتقادفيهمجاروالذينوالنصارىصفبهوالمسيح

مجي!ىائقسييخقتفتاإتالإقؤييهئمه!ذجلقال.الظنواتباعال!كوكلديهموإنما؟علم

تمئكيهاختقفوأالدين!انتفئملئتةن!لؤضقئوةؤقاقتفوةؤقااللهزشولقزتتمابن

.النساء:751سورةتقينآلإ،قتفوذؤقاالطينايماغالآمجفومقبهتفمقاقئةشليئ

لأنهصلبوهبكالمسيحقملواأنهميتبجحوناليهودكانإذا:فيقولسائكيسألوربما

فياليهودواثاقواوقد-النصارىياقولفماذا!!اللعنةيستلزمعند!موالصلب؟عدؤعم
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!!؟الربابنأوالربأنهيعتهقدونهمنصلبسببفييقولونماذا-المسيحبصلبقولهم

المسيحأن!لعتاقدوناليهوديوافاقونالنصارىإن:نقولالسؤالهذاعلىوللإجابة

التيآدمأبيهمخطيئةمنلتخليصهمللب!رفداءصسيبأنه:لذلكوتعليلهممصلوبأمات

هذهإن:النصارىفياقول!عنهانهيالتيال!جرةمنأكلهوححي!!بالوراثةابنائهإلىانتقلت

علىغضبانوالربالخطيئةفيآدموقعأنومنذ،آدمابضاءعلىبالىأغضبتالخطيئة

وهذا!!الصليبعلىيموتبأنويرضىالإثمهذايتحملوسيطمنبدلافكان!آدمبني

وبعداللهابنإلاهذايكونولاوالخطأالإثمسنخالي!ميزوضعذايكونأنبدلاالوسيط

!!آدمبنيعلىاللهضىيروصلبهقتله

النصارىلدىوالفداءالصلبعقيدةضقن-15-2

وأن،الصلبمسألةعلىتاقومكلهاالمسيحيةأن:وححيمهمةحقيتهةتأكيدمنولابد

يجذبأنيمكنجذبعاملأيالنصرانيةفيليسإذعليها،تقومالنصرانيةإلىالدعوة

التيالقضيةهذهسوىللناسويقدمفيهيتحدثأنيمكنمافيهاوليسإليها،الناسبه

أنهمللناسربإيحائهموذلكوالفداء،الصلب:مسألةهيوشديدأ،تريهـأعليهايركزون

يجعلممايولدوا،أنوقبلولادتهممنذعليهمبو!غمهأعمالهمعليهمدودةمرهالكون

التيوالخطيئةالرزيةتلكمنكاححلهعلىعظيمبثقليحسالأمربحقيقةالجاهلالإنسان

والخطيئة،بالذنبالثعورفريسةالإنسانيوقعواأنبعدإنهمثمشيها،ردولهيكنلم

فيزينوا،المصلوببالمسيحجاءاربابلهيافتحوا،الهلكةمنوالخوفالضمير،وتأنيب

كانفإذا،بهالإيمانإلىويدعونهالناسلأجلالمسيحبهقامالذيالعظيمالعملذلكله

التيالعظيمةالفرصةهيهذهأنيجدالإسلامرونوبانيةالىالهدايةبنورعقلهيتنوضلمممن

ضبأمثاله.بهلالإيقاعوخطةكاذبةدعوىكلهالأ!رأنعلموكمابها،يتخلص

الصلبقضيةذكرفيوتباينتكئيرأاختلافأاخصلانتقدالنصارىأناجيلإن

والصلبالمسيحعلىالحكموقتهمثلذ!هـفيهافيماوذلك،وتفاصيلهالمزعوم
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مجموعةوهيالاختلافاتهذهدونتوقد،ذلكوغيرالمسيعوتلاميذووقتهوكيهفيته

الحدثهذاأجزاءمنجزئيةتكادولاذلك،فيالممخصصةالكتبفيمباحثفي

ومرقص"لوقابإنجيلمقارنة"يوحنا"إنجيكخاصة،الأناجيلعليهااختلفتوقدإلا

رسالةفيكماالصلبتنفيالنصارىكتبفيالخصوصبعضأنالعجيب".بلومتى

منيخلصهأنودموعبتضرعاتاللهإلىتقدمالمسي!أن!نالعبرانيينإلىبولس

.تقواهأجل!نلدعائهاستجابسبحانهاللهوأن،الموت

!وما:تعالىاللهلقوذكرسبقوقد،بينةعلىيكونواولمأمرهممنشكفيوالنصارى

علممنبهلهممامنهشكلفىفيهاختلافواالذينوإدتلهمشبهولحنصلبوهوماقشلوه

.الشاء:751سورةحكيمآمكععزيزآاللهوكانإليهاللهرفعهبليقينآقتلووماالظناتباعإلا

!ان،المسيحبصلباعتقادهمعلىيترتبالتيوالعارةت!لالنافيالافداءقضيةوأما

الدلالةفيالنصارىيذكرهاالتيالنصوصجميعأننقضها:فييكنكيمماالقضيةهذه

الفداءأنيقولونالتنالخطيئةيعتننمواحدفيهاليسللبشرفداءوقعالصلبأنعلى

تكونفاقدخطيئةوجودشرضفعلى.تكلفمحضآدمبخطيئةوتحديدها.لأجلهاكان

لارضاءمحاولةإنيا.القديمالعهدتملؤالتيالخطايامنغير!اأولهابيلقابي!!قتل

نأتصورقدبولسأنسادام"ثباتباعهاالمسيحر!أالتيالييوديةحسابعلىالأمجين

هذهوشخصالتصور،هذالتكميلذكحنهيعملسوففإنه،المخلصهومريمبنعيسى

-تبشيرههمجالهمالذينللوثنيينمرضيةلاحلويقدمأنيعجزأنيتصوسلاالواعيةالعتكللية

،ملعونمصلوتكلأنأياللعنةبعنيوالصلبصلب!ريمبمعيسىأن!نأشيععما

لاالعقيدةوعذء،-خشبةعلىعلقكحنكل-ملعونبهاتؤهمنونالتيالتوراةتنصكما

الحلإلىيصلأنواستطاعوقدر،ففكرذهفبولسأعملوهنا،الأوثالأهلعنهايرضى

ماالمصلوبهذاأنمحناعتقدوهمادائرةعنيخرجلاوهو،الوثنيينلهؤلاءالمرضي

افتدىالذيكحووأنهاوزارها،سالبشريةليخلصاللهعند!ننزلالهيةشخصيةإلاهو

.(931صفحة6002،)عجيبة"بصلبهاللعنةمنالبشرية
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الافداءقضيةأنبجارءيؤكدمحماهذافإنالخطيئةهذهتحددلمالنصوصجميعوكون

المتأخرين.النصارىمخترعاتمن

التالية.النقاطنسوقفإنناوالفداء،بالصلبايمانهمفيالنصارىاعتقادولتوضيح

الاقرآنية:النظروجهةفيهانبين

همنتابقدخطيئتهلأجلكانوالفداءالصلبأنالنصارىيدعيالذيآدم-إن1

الذيفما،122:طهسورة(وهدىعليهفتابربهاجتباهثم!:وجلعزبقولهخطيئته

ابناؤهوتأثرالجنةمنبإخراجهعوقبأنهكماتوبتهاللهقبلوقد؟المسيحبصلبيكقر

يوملأنك:لآدماللهقولالاتديمالعهدفيورددقو.اهبمقصودينيكونوالموإن،بالعقوبة

الشجرةمنالأكلبعدلآدمهذاوقعوقد."التكوين"سفرتموتسوتألشجرةسنتأكل

اليهودينصكما،بذلكعوقبافقدفيها،موتهماثمالأرضإلىالجنةمنوزوجتهبإخراجه

والتعب.الكدفيهاالتيالأفضإلىالجنةمنإخراجهماعلى

هذاوآلبسوكحالإحياءاهذاوأحيوها،الأصليةالخطيئةبنظريةالنصارىأتىأينفمن

؟اللبوس

حقفيمنهذنبوححذالهال!يطانبإغواءال!جرةمنأكلههوآدممنوقعماإن-2

ليصلبالربينزلأنلتكفيرهيلزميكنلمبهذافالذنبهمنها،الأككعننهاهالذكبالله

التوبةقبولفيهيكانيالأمربل،نفسهيرضيأنأجلمنويذليهانأنبعد،الصليبعلى

الكريم.القرانذلكعلىنصركماوقعالذيوهذا،فقطالذنبومغفسة

عزاللهسبمنابنائهمنكثيرفعلهلمابالن!ةيسيرأيعتبرآدم!عنوقع!حاإن-3

والفتن،الفسادر!نو،بالقضلالأرضفيوالإفساد،غيرهوعبادةبهوالاستهزاءوجل

فعله.وماآدمخطيئةمنب!ثيرآعظمفهذا...ذلكغيرإلىأوليائهومحاربةأنبيائهوقتل

مجازر:كوف!ملاالدم،السريانيباشيالموحدينقرهبالمسيحيينالقانونيونالمسيحيون

،كازاسلاس!ديوبالوثنيينالمطرانبلوغيرهم5002،النهرينبينماشيالسريانومذابح
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-روايةالاسبانالمسيحيينأيديعلىالأمريكيةالقارةهنودابادةوثائق:والسيفالمسيحية

أخرةمرةالنزولاللهعلىفكان،آدمفعلمنونكايةجرمالأكبرالمسيحباسمعيانشاهد

!!أولىالاقتلةهؤلاءمنباسمهالمرتكبةالخطاياعلىللتكافير

عدلهبينيجمعحتىليصلبوقتكلينزلأنلابداللهأن:النصارىكلامفعلى

!!ورحمته

آدمخطيئةلأنوذلك،!!ذتفائدةبلاتمقداللههوالذي-المسيهحصلبإن-4

وجرائمهذنربه:ويخيافهالإنسانيقلقالذفيإنما،همضاجعهمتئتضرولابنيهبالعلىليست

المسيح.كفارةفيتدخللاوهذه

يدلهممالهيغانرهاأناللهوسألآدمخطيئةدكزمنفييمليسالساباقينالأنبياء-إن5

.النصارىمخترعاتمنأنهاعلى

النصارىداع!تعاعلىبناء-المسيحقبلوالصالحينوالدعاةالساباقينالأنبهياء6-إن

تلكحقياقةإلىالناسريرشدوالمإذالطريقأخطأواوقدلةضا3إلىيدعونكانوا-هذا

!إالنصارىيفهمهاكمابخطورتهاويوعوححمالخطيئة

تلكعنهمتكفرلمإذهالكونكلهمالصالحيناللهوعبادالسابقينالأنبجاءإن-7

.المصلوبالمسيحطريقعنإلات!نكيرهايتملالأنه،الخطيئة

كلمتحيرأبقياللهأنذلكفمعنىطويلأ،زمنأالسلامعليهماوعيسىآدمبين8-إن

!!!وننسمهالفاسربينفيهاالمصالحةيعاقدالتيالوسيلةإلىاهتدىأنإلىالمدةهذه

هنأل،اهيلعالعقوبةهميستحقونولاابنائهإلىتنتاقلفا،آدممنوقعتالخطيئة9-إن

فيهذاعلىوجلعزاللهنصوقد،العدلقواعدينايهذابلغيرهبذنبيعاقبأحدلا

لا:الشوراةفيوردوكذلك.38:النجملإسورةأخرئوزشوازرةتزرلإألا:بقولهالاقران

التثنية.سؤيقتلبخطيئتهإنسانككالآباءعنالآولادياقتلولاالأولادعنالآباءياقتل

لينقضه.لاالناموسليتممجاءوالمسحي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الأولىالمسيحيشاستكشاف354

اللهابنالنصارىلاهوتفيوالمسيح!؟المذنبغيريعاقبأنالعدلمنهل-01

أنهودعواهمبشروهم-وذريتهآدمعنبدلآيعاقبفكيفآدمبنيجنسمنلي!فهو!!

كلامهم.حسبالبشرجن!منليم!رلأنهالحقيقةهذهيزيللاالبشريالجسدتقمعر

علئيشفقاللهجعلتالتيالرحمةفأين!إاللهابنالخصارىعندالمسيحأن-11

!؟الشنيعةوالموتةواللعنوالإححانةوالبا3ءللعذابابنهويتركوخلتمهعبيده

ألأنبياء،قتلةاليهودلأعدائهويسمحجلالهجكاللهينزلأنيعقلأويليق-ححل12

!؟ننسصهيرضيأنلأجك!لماذا؟ححذايئعلهوثم؟!لصلبوهولعذبوهيهينوهأنوالرومان

!؟منلأجل!؟عبيدهلأجل

النصارىعلىوفضلأبرأالناسرأعظميكونالنصارئلدىالفداءعاقيدة-حسب13

تحثتقالذينهملأنئهم،بالمسيحوالواشيومانوالىاليهمود:أ!ومعوالبثريةخصوصأ

علىالموتوهو"المخقم":الحمسيحأجلهمنجاءالذيالأسمىالهدففيأيديهمعلى

.!!للخلا!سبباكانلأنهالخائنيوطيالأسضيهوذامسيحيةفرقاا!حتدحتلذلك.الصليب

حاجةلاأنهذلكفمعنى،بدمهالبشرفدىالمسيحأنفيالنصارىدعوىعلى-بناء41

صث!بلاجميععناتتفعتقدالخطيئةلأن،ذلكإلىا!ووألوهيتهصلبهواعتاقادبهالإيمانإلى

المطالبةفإن،عنهالدينذلكفقضىالناسمنأحدفجاءدينعليهكانهمنمثك،ننسمهببذله

العشل.دليكذلكفيمخالافينالنصارىبهيقوثلا!اوهذاالاقضاءبمجردعفتسقط

الخطيئةحملالذيالبشريالجسدفيوقعالصلببأنالنصارئدعوى-إن16

لأجلتجسدكانفلو،المسيحقياسةقصةوتبطلهااهض!تنتبدعوف.!اتالجسدعذاوأن

عليه.العقوبةحلولبعدالجسدذلكيفنيأنفالواجبالخطيئة

السماءإلىارتفعتم،منهوتأكدواولمسوهقبرهمنقامالصصيحأندعوى-إن17

قدأجلههـشتجسدالدورالذيلأنالبشريةبالصورةتجسدوأنهاللهابنأنهدعوىتحقض

وهذا!!أبيهيمينإلىالمسيحيذهبحيثإليهحاجةلاالبشريالجسدإنثم،وانتهىأداه

.يعقلونكانوالوالقضاياأوضحمن
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المسيحيالخلاصدعوىالأولالقرنمنمسيحيةطوائفأنكرت-لقد18

اندريهيقول."المجدليةمريمإنجيل"يدعىمقدسإنجيللهموكانبل.الخطيئةوأسطورة

الأساسينفيأنه-المجدليةمريم-إنجيلفيالنظريلفتماأولويند"وادغارنايتون

وكانت.الآصليةبالخطيئةالايمانعقيددوهو،التاريخيةالمسيحيةعليهفاتالذي

هذا.في..المسيحلمجيئهمبرراالأصليةالخطيشةهذهجعلتقدلاهوتهافيئالكنيسة

الخيآدمخطيئة،الكونيةالخطيئةعنتسآلهحينالمجدليةلمريمالمسيحياقولالإنجيل

همفهومبطيرإنهبل،"خطيئةهناك"ليست:جيكبعدجيلايتوارثونهاابناءهأذالكنيسةتاقول

ولعله.(591صافحةوويند،)نايتون"..واختيارهبحريتهأي،انسانكليعملهبماالخطيئة

إنجيلفيجاء.المجدليةصسيموليسبطرسسؤالعلىيسوعفجواب!!الكاتبين!نوهم

ما:ايضابهذافاخبرناشميء،كللناوضحتانكبما:بطرسلهقال..."المجدليةسسيم

حينالخطايانتصنعومنأنغش!ل،خطيئةهناكليسالمخلم!:قال؟العالمخطيئةهي

خطيئة"تسمىالتي،الزنىطبيعةلهاالتيالاشياءتعملون

آدمأكك:وكحيئالخطيئةوا1حدالذينالنصارى!نالمتأخرينلقولجهتوالسابقةوالنقاط

لهم:نقولفإنناالخطيئةيحددوالمالذيكسنلنصارىالمتاقدهمينكلامعلىأما،ةرج!ثلامن

أمرين:أحدللخطاياكفارةالمسيحكونمنالمرادإن

فيسيتهترشونهاالتيأو،الماضيفياقترفوهاالقيالناسلخطاياتكفيرأحدهما:

باطك.وكلاهما،المستقجل

بالشوبةتكفيرهايتمكانوقد،الإلهيالانداءهذاتستحقشلاالماضيةالخطاياأما

كافيأ.كانوقدوبركاتهموالاقدسينالأنبياءبدعاءأوقبلهماليثودلدىوالاقربان

مكانرالمسيحصلبأنيزعمواأنالخصارىيستطيعفلاالمستقبليةالماضيةالخطاياأما

هذاوفي،عظمميماالذنوب!نذنبعلىالعقوبةترتبوعدمإباحتهها،يعنيذلكلآنلها،

والخطايا.الآثاممنالنفستشقيةإلىوبولسالحوارييندعوةوالمسيحلدعوةإبطال
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وهيالآثاممنالإنسانفيهوقعماسوىبهيرادلاأطلقإذاالخطاياتكافيرأنالعلممع

.وحدثوقعفيماإلاذلكيكونولاوغطىستر:أيكفرمنالتكفيرإذ،الماضيةالخطايا

بهاويصرحمه!شكأيكتمهاهاموأوشكوكفييعيفمونفإنهمالعقائدهذهعلىوبناء

الأصلية""المسيحيةكتابهفيوستهوت.ر.جاللاهوتيالحيرةبهذهصحوهممن،بعضهم

معنىالموضوعيعنيأتناولأنأجسرلاس+و:بقولهالصليبهمعنىعنالكلاآافتتححيث

هوالصليبلأنذلكمخفيأ،سرأيبقىسوفمنهالكثيربأنبصراحةأعشرفأنقبكالصلب

تدركهلاالضعميفةعقولناأنكيفللعجبويا!؟التاريخأحداثحولهتدورالذيالمحور

كماالمسيحونرىالألغاز،ككوتحكالحجابينقشعفيهالذياليوميأتيأنبدولاتماسأ

ليستالخطاياحملالذياللهاب!بيسوعالخاصةالاقصةهذهأنالمدهشمن.و..هو

عادلغيرعملإنهعناقصاصهاورفعهخطاياناحملهعنويقالالحاضر،عصرنافيمحبوبة

ننسىلاأنيجبالكل.وفوق..وهزءسخريةإلىتحويلهويمكنلائقوغيرأدبيوغير

يكنلمقصاصأالمسيحعلىيفرضفلم،المتفاضلةونعمهرحمتهنتيجةاللهمنالكلأن

يكونأنيمكنفكيفلننسمهالعالممصالحأالمسحفيكاناللهفإنلهمستعدأنفسههو

ولكن.عفأجيبأنأستطيعلامالأجلنا؟.هذاخطيةالمسيحجعلبينماالمسيحفيالله

يسوعأنقبلتكماتماثحأالفكرةأقبلوأنا،جنبإلىجنبأالحاققتينهاتينيضععينهلالرسو

التشاقف،منشيءعلىظاهريأتبدوكانتنإو.دحاورر!خشفيوإلهإنسانهوالناصري

ننمكأوالتناقضرهذانحكأننستطيعلاكخاضإن،شخصهفيأراهكماعملهفيأراهلكني

أنهبمعنىخطايانااحتملبآنهتلاميذهوالمسيحأعلنهكماالحقنقبلأنفينبغيالسرركوزححذا

.(بتصرف،175صفحة1978،)ستوتالكتبكمائغقمخاعناالخطيةقصاصاحتمك

راالإصثمالعقيدةححذهمعقوليةبعدمالاعترافهذامنالعجبغايةلنعجبوإننا

تلكفإنمصادرها،فييبحثواأنالمسائ!!هذهايعقلولمإذبهمالأولىوكانعليها،

الرسائلأوالأناجيل:ذلكفيسواءالنصارىلدىتوجدالتياللاعقا،نيةأساسالمصادر

بها.الملحاتة
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النصارىعندالتليثعقيدةضقن-11-2

357

إله:-المقدسالكتابقاموسفي-كماالنصارىعندالثالوثأوالتلثيثمعنىإن

والمجد.القدرةفيمتساوينواحدةذاتواحد؟إله،القدسوالروحلابنواالأبواحد:

يلي:مايتضمنالثالوثتعليمبأنالعقيدةهذهويشمرون

الله.-وحدانية1

.القدسوالروحوالابنالاب2-لاحوت

الأبد.!الىالأزلمفذالآخرعنمنهمكليمتازالاقدسوالروحوالابنالأب3-أن

والمجد.الاقدرةفي!شساوونوالجوهرالذاتفيواحد-أنهم4

والعمل.الوظائففيتمييزأالثالوثأقانيمبين-أن5

الروحووالابنالأبإلى-المقدلسالكتابفي-تنسباللاهوتأعمالبعض6-أن

مثلالأبإلىالخصوحمماعلىتنسبالأعمالوبعضى،وحفظهالعالمخلقمثكالقدس

الأعمالوبعضالفداء،مثلالابنإلىخصوصأتخسبالأعماكوبعض،والدعوةالاختيار

والتقديس.التجديد!ثلالقدسوحاوإلىخصوصأتنسب

ليسأنهمإلابالتثليثاعتضادهمفيحيرتهممعالنصارىأنالقراءتيإخووليعلم

.العنكبوتخيوطمنأوكحىهوبمايتحججون!انما،عليهبهيستدلوندليكلديهم

!منردوهاوقداستو،متأخرةعصورفيواخترعوهاالعاقيدةهذهالنصارىابتدعوقد

منكيرفيمنتضرأكانأنالتثليثالمعلوممنفإن،بهمتحيطكانتالخيالوثنيةالأديان

.(934صافحة6002،)عجيبة.النصارىيدعيهأنقبلالمناطق

الميلاد،قبلالرابعالألففيوذلكبالثالوثقالعنأولهمالبابليونكانلقد

!!ثلاثةمجموعةوكلمجموعاتالآلهةفجعلوا
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تماكئمامشابهتهعلىالمصريينعندقدماءالمقدشالثالوثعناكتشفتالتيالرموزوتدل

بعفالباحثينويقررمنها،أقضومكلخاصيةفيأوالأقانيمعددفيسواءالنصرانيللثالوث

.(52صافحة2082،المحسن)عبدالنصم!انيوالثالوثالهنديالثالوثبينيستشابهوجود

الوجودأصلعوالذيالواحدوهذاواحدشيءكلأصلأنالصينيةالكتبفيوجاء

شيء.كلصدرالثلاثةكحذهومنثالثهمنهماانبثقوالثانيوالأولثانيإيجادإلىاضطر

إلهأعبدواالوثنيونالتفسوأيضأتمامأ،الهنودمثلالأقانيممثلثإلئمأيعبدونالفرسوكان

المثلثالإلههذاصورةبطرسبرجمتحنكورفيالموجودةنقودهمأحدوعلىالأقانيممثلث

.(4د-24الصفحاتوآخرون،)نايمون.الأقانيم

منالباطلةالعقيدةهذهمصدرأنجدأالواضحةالأمحورمنثإنوبالتالي

تعالى:قال،ذلكمنالنصارىوتعالىتباركاللهحذروقد،النصارىقبلالضالينالوثنيين

منضحئواقؤمرقذآفؤاءتتبغواؤلاالختيغيزيىييئحئملهىتغفوالاائيهشا!بآفلتا!فل

لإؤقاتحت.تعالىوقال.117:النساءلإسورةال!ييليشصؤاءغقؤضمئواكييزاؤآضحفواقنل

قئلمن!قزواالدينقؤلئضاجمشونبآفؤاههئمقؤئفئمذيلتاللهابنائقميميخالتضازى

.30:التوبةئؤقكون!سورةأتئالتةقاتتفئم

منذلكيمنعلالكنبينيافيماتناقضتشقدولذلكصهـفتقدالنصارىأناجيلإن

يلي:ماذلكن!وفيهاورد!اببعضالمصاضىآإلزا

وورد.واحد"ربإلهناالربأنلتعلمأريتقد"إنك:4/35التثنيةسفرفيوضد

يوحناإنجيلوشيواحد".ربإلهناالربإسرائيليا."اسمع6/4أيضأالسانرفيننس!

الإلهأنتيرفوكأنالأبديةالحياةححي"وهذه:أيامهآخرفيقالالمسيحأن17/3

."أرسلتهالذيالمسيحويسوع،وحدكالحقيقي
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منالواضحالكلامهذافأين.المقدسالكتابفيجدأكفيرالنصوصهذهو!ثل

تعالى:اللهقال.الحقغيراللهعلىبهاوقالواالنصارىافتراهاالتيالمظلمةالتئليثدعوى

مجي!ىخيي!قئاإتضاالخقإلااللهغقىتفوئواؤلادييئحئممىتغئوالاائيهتالهبآفل!تا

تفوئواؤلاؤزلهئل!يالتهقآمئوامئةؤزوخقزتتمإتئأئقاقاؤ*طقمةالتهزشولقزتتمابن

ال!تاؤاق!!ىقاتةؤتذتةيئحونأنشئخاتةؤاجذإتةاللةإتقاتئحئمخئزاائتفواتلاتة

.171النساء:سورةؤيميلا!بالتهؤكقىالأزص!لهىؤقا

اللهكتابهفي-أسلمثمنصرانيأكانقدو-مرجانمجدفيهمحمدالمست!ارياقول

والمنطقالعقلقواعدلأبسطالثالوثعقيدةمجافاةلناتبين.هكذاثالوثأمواحد

همنأقاربهمنفيعنيحكيثموالصوابوالحقالواقععنبعدهاومدىوالحساب

،المقدسالثالوثكنهفهميستطيعونلاأنهم:أخترونيبقولهوالتيهالحيرةالنصارى

تضاقشتوحين،معتاقداتهموموروثعقولهمبينصراعفييعيشونمنهمكثيرينوأن

تمحيصأيدونبالثالوثالإيمانيجبأنهأخبرونيالكهنةالآباءبعضمعذلكفي

يؤمنأنالمسيحيفعلى،أعمىتسليهأالاعتقادبهذاالتسليميلزموأنهتافكير،أو

اعتقد،مافهمفيذلكبعديجتهدأنيمكنهثمالمقدسر،الثالوثفيأولأويعتاقد

الأجدادوقىهـاثالآباءعقائديلغيولاعقلهيلغيأنلهخيرفإنهذلكفييفلحلمفإذا

.(75صفحة4002،)مرجانالقسوسوتعاليم

يستطيعترىيافمن!!الثالوثححذافهمعنالنصا!ىوفلاسانةالقساوسةعجزلاقد

!!؟فهمههمنوالعامةالبسطاءقف!ووما!!؟فهمه

تغئذآلاؤتيتخئمتئتتاشؤاءكيقهإتىتغاتؤاائيهتابآهفيا!الوفل:تعالىاللهقال

قفوئواتؤلؤاقإناللهذودبمنآزتاتاتغضاتغضتاتتجذؤلاشيئابهكفمفؤلااللةإلا

.!نوئ!ي!فبآتااشقذوا

ؤأمئاتجذويئيلتالي!ففتأئختماآقزتتمابنمجي!ىتااللةقالذا!!لأيضا:وقال

كئح!إنبخييىتيش!قاأفولأنيىتئحونقاشئخاتكقالاللهذونييمنإلقئنن
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ةنيةائغئوبغلائمأئتإتذذي!فتلهىقاآغقئمؤلاتفميمىلهىقاتغقئمغيضتةققذففئة

ذفثقاشهيذاغتيهئمؤكئثمئ!تزؤزبئاللةاغئذواأنيبهآقزتيئقاإلاتفئمففثقا

ئغدئفئمإن%ةيىشميهيذشئءكتنغتئؤآئتغقئهئمالزلهيحتأئتماكئتتؤقيتيىقققالهيهئم

.(171-11ه:المائدة)سورةائخيهيئملآائغنريزآئستقإتذتفئمتغعزؤإنمجتاذكقإتفئم

.:..:..:..:.
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خالقش

311

الانفكاكسهلاعلييكنلمأنهيمال!اقارئأخيلكاتر،البحثهذاختاموفي

التشابك.نتمديدالتعقيدشديدالتشعبشديدحوضوعفيو.مخه

الزخمهذاووسطتحرينكها.الىفيهابالخط!لروراتشويههاإلىلعةالمعلوغيابفمن

بسببدراستهاليهأنتهتفيماالفصليستطيعلاالباحثفإن،المسيحيالتاريخمنالهائل

والنصيالنقديالمنهجالأولونالمسيحيونضيعفقد."المرجعيةب"غياباسميناهما

نصوصتأمينعنوالتثمرذمالاضطهادبسببالأعربدايةغفلوالأنهم،الدينيةللنصوص

الله.لإرادةتخضعأنبدلصث!بلالإرادةوخضعتضاعتى!حالوحي

التالية:الخلاصاتإلىهذابحثنافيخلصناوقد

وشاةوعت!بالحواريينعهدمذابتدأالمعتقديوالتناقفرراللاهوتيالاختلاف+

المسيح.

علىاثرساالقانونيةوغيرالاتانونيةالمصادرجدليةالمب!سةالمسيحيةشهد!ت+

بعد.فيمااللاححوت

تهوحصاوبتعميدء،الأولىالمسيحيةللجاعةالدينيالوضعتعقيدفيبولسساكحم+

الههـثضيين.الأمميينفي

لمالذينالأهمميينلإرضاءالصالحوالعملبالناموسرالخا،صربولسشاولألغى+

الطاتوسي.اليهوديالناموسبجانبالمسيحليقبلوايكونوا

إلى،الأولىقرونالأربعةخلالوتطوراتهمخاضاتعرفتالمسيجةالكنيسة+
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وأن،صلبهوعدمالمسيحببشريةتؤمنكانت،الأولىالمسيحيةالكنيسة+

الشبيه.هوالمصلوب

فيامتدادلهاكان!ان،الميلاديالثانيالاترنحتىتعرفلمالمسيحألوهية+

.-ميلادية07منابتداء-أيالآولالقرننهايةبولسكتابات

الاقرآني.المحمديكالاسلامخالصاتوحيديامذهباليستالآريهشيهة+

المسيح.تاريخيةعدمأثبتتالتيالكشابيالنقدتحما3بعدللمسيحي!هدالقرآن+

العار.منوطيارتها،العجائبيبحملهاالعذراءمحريمالمسيحلآمده!ثيالاترآن+

منذاليهودوشهادة،الولادةلهذهالكونيالانكاربعدالمعجزالمسيحوبميلاد

الكاملة.المحصنة!عريمبزناالأولالعصر

عدمعلىدليلويوسفسريمبينكانتالتيالمشبهوهةبلاعلاقةالأناجيلشهادة+

الحواريين.منليسوافكضابهاوبالتالي.كاتبيهاشهودية

ويعتبرونوالمسيحيةالمسيحيتمدرونشخصمليونوسبعمائةثملياروععهالتعرآن+

المقدسة.ال!ثخصياتلهذهمنحتخلودشهادةوهي،الرسلمنالعزمالىمن

الطوائفبينللافصلاليهايتحاكمأنينبغيالتيالنهائيةجعيةالصهوالقرآن+

للروايةالأصحالتارلخيوالشاهدالوحيدالناقكباعخباره.المتصاشعةالمسيحية

أعلم.والله.الدقيقةالمسيحية

.:..:..:..:.
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والمراجحالمصادوقائمش

313

الربيةباللغةوالمراجعأ-المصادر

الكوفيعاصمعنحانصبروايةال!سيمالقرآن

الطرزي02-جالمسيحيةافي!!وبألالكتاباتتجميعالجديد:العهدأبوكريفا

.5002،ط.د:.سالماهيمابر

القدرذو.الإنسان.يسوع//جونهك.المسيحيسوعفيتجسدالإلهأسطورة

.\-.9831،القلمدار.نبيلصبحي.غولدرئيلط!يمالعالي

الاتاحهـرة:-.اللهعبدأحمدم3إساأبو.نا!صقوحمادقينجعهمخطوطاتأسطورة

.6002،الإسلاميالتنويرمركاص

آسياالطريحي.جيمسبنتليسيناء.فيالمسيحقيامة:الماقدسالكتابفا!صكا

للنشر.سينامحمد:

.2-.9821،النورمنثمورات:إلياسهمعوضرابعالىيركالبطر.الرسوليونالآباء60

الأرنؤوط.البستيمحمدحبانابن.حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

غقىالذاذائختدكزباب-.\-.1988،الرسالةمحؤسسة:بورت-.شعيب

ذكرنا.ماضخة

رتخ!.تابلو.ىخلالأا80

يوسفالخوري.ألفونسولكوريديالقديسدحضها.معالأرطقات09

.4186،اللبنانيةالرهبهنةمطبعة:كسروانمقاطعة-.إلياس

.سميرةالزينعزمي.ادغارويندأندريهنايتونللمسيحيةالوثنيةالأصول510

الانسانية.للدراساتالدوليالمعهدمنشورات
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لالإنتاجالضورشركة:الجيزة-.فاضلسليمانمحمدقبلمسلمونالأقباط110

.0102،والتوزيعالإعلامي

الإعلامي،للإنشاجالنورشركة:فاضلسليمانمحمدقبكمسلمونالأقباط120

0102.

دمضق:-.ماك.لبيرتون.المسيحيةوالأصول--ككمابالمانقود:الانجي!!.13

.0702،والتوزيعللن!را+صلمةدار

الأولىال!مرونفيالجامعةنيسةلل!الكتابياللاهوتيالانكر:ثبالثالوالإيمان410

.7002،باناريونمكتبة:القاهرة-.اسكندرعمادهـويرتوماستورانم!ر

-سعيد.افتيشيوسبطريقابن.والتصديقالتحقيقعلىالمجموعالتاريخ510

.3.91،اليسوعيينلآباءامطبعة:وتبي

.9891-.سسيوثناالقديرا.لتجسدا610

مايكل.هارت.مائةالخالدون170

السريانيباشيقره.الخهرينبينسافيالسريانومذابحمجازر:المسفوكالدم180

توما،همطبعة:لبنانجبل-ثاوفيلو!مر.صليباجورج.نعمانالمسيحعبد

المنار،همكتبة:القاهرة-.قبطيراهب.راهبالرسلتعليمأيالديداخي910

2000.-\.

والتوزيع،للنشرالطليعةدار:هانيححانسفؤادجوناس.الغنوصيالدين.02

1958.-\.

:أنطونيوسالقديس"مةشسة:الاقاهرة-.مجهولديوجيشوسإلىالرسالة102

.4002،الآبائيةللدراسا!تلأرثوذكسياالمركز
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.9921-.كارليونغللذاتالغنوصيةالرموز022

315

32-.الجزيرة.عثمانعئمان.نتالجزيرة/الدينعمادخليل.والحياةالشريعة230

704102.

+8م!ء://الكطا.كلا!/ذ!2!ء3!."!!/ء3ء93!"3/3!9نم/أ5"!!أ/كام!/7/9002/،/هلكه5

8هكله47هكله59هكله0

الوحدةدار:بيروت-.فيكتورسحابالمسيحيةالمسألةوتاريخالعرب402

.9861والنشر،للطباعة

عبدالمنعمدرويش.الرحمنعبدجيباجهالخالقوالمخلوقابينالفارق025

.9871-.فرتخ!

-نهاد.خياطةالإسلامظهورحتىالبداياتمنذالمسيحيةوالمذاححبالافرق026

.2002،لأوائلادار:دمشق

الإلهتجسدأسطورة.فرانسيسيونخ.الشهودمنسحابة:الثانيالفصل027

والتوزيع،للن!رالاقلمدار:يتالكو-.نبيلصبحي.جونالمسيحهكفي

1983.-\.

القرطبيمحمدبنعليحزمابنوالخلضالأعواءالمللفيالفصل028

الخانجي.همكتبة:القاهرة-.الظاهري

.2..3-.فيرلينبروجفيرالجديدللعهدالموسوعيالاتا!وس902

بباوي.باسيليوسالقدسالروح:قيصريةأسقفالكبيرباسيليوسالقديس030

.4102،والأورثوذكسيةالقبطيةالدراساتهموقع:-.حبيبجورج

بييركابروناديالمكيةالسورفياليقاعيةالبنيةالالهيالوحيينابيع:الترآن031

.كرابون
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الأولى-المسيحيشاستكشاف31

-.بولسبسيم.الكتابالمتمدس-اليسوعية-النسخةالمقدسالكتاب.

.3-.9391،قر!ملادار

:بيروت

-.4502،النافذةمكتبة:ةأك!يجلا-.سجديمحمدمرجانثالوثأمواحدالله.

الكتبدار:بيروت-.النيسابورفيهمحمدالحاكمالصحيحينعلىالمستدرك.

عطا.القادضعبدهمصطافى:تحنيق-.\-.0991،العلمية

عؤسسة:-.المحسنعبدال!ركيشعيبالأرنؤوط.أحمدحنبلابنالمسند.

.\-.1002،الرسالة

أحمد.الوهابعبدالوكحابعبدأحمد،المسيحيةدئا!تعلامصادرشيالمسيح.

للطباعة،كماليوسفدار:-.نجيبغالي.جونستوتجوهرهافيالمسيحية.

.1997،:القاهرة-اسكندر.اسكندرلوقاوالتاريخالمسيحية.

المسيحيينأيديعلىالأ!ري!صيةالقارغهنودابادةوثائق:والسبفالمسيحية.

سميرةالزين.د!تولوكيكازاسلاسرديالمطرانعيانشاهد-روايةالاسبان

الانسانية.للدراساتالدوليالمعهدمحنثمورات:-.عزمي

مكتبة:الجديدةمصر-عزيىهـ.هناءحبيبأرنولد.إبراهاردالأوائكالمسيحيون.

.0052المنار،

دار:-.أشرفصالحالرومانيةللإمبراطوريةحاكملأجدرالشخصيةالملاهمح.

.8002،ناشري

الحلبي،همؤسسة:-.الفتحأبوا+صيمعبدبنمحمدالشهرستانيوالنحلالملل.
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-أبوزكريا.الدينمحييالنوويالحجاجبنمسلمصجحشرحالمنهاج04

هـ.1392،العربيالتراثإحياءدار:-بيروت

.0102الثانيثرين-.المسيحيةال!هـبيةالموسوعة04

.\-.1999د.ن،:-.نبيلفياض.لص!يامكوكباتري!ياكرونهالغاجريون04

.2".8،ط.د:-.فسثيقفؤادميناالميا،ديوالثالثالثانيالاقرنينشياليرطاقات40

للطباعةالتنويردار:بيروت-.جمالسالم.ويلترجالمسيحيةفيالهرطت!ة04

والنشر.للطاعةالفرابيدار-.7002،والتوزيعوالنشر

-.جمالسالم..ويلترخالمسيحيةالدينيةالبدعتاريخ:المسيحيةفيالهرطقة04

.\-.0702،والتوزيعوالن!رللطباعةالتنويردار:بيروت

.0961-.رودولفبلتمانوالايمانالوجود40

آرثر.كريستنسنالساسانيينعهدفيإيران.د

يؤانس.الأنباوالاتديسينالأبرارسيهرمنعطرةباقات.3

.9261-.ثمالكمسلمانيآرثر.ج!سيالتاريخيهمحمدعنبحثا.3

الدوليالعهد.-.سميرةالتين.هيمماكبيالمسيحيةوتحريفبولس.ه

الانسانية.للدراسات

الآشاقدار:القاهرة-.عليأحمدعجيبةالوضعيةبالأديانالمسيحيةتأثر.ه

.6002،العربية

أوتو.فليدررالمسيحيهعلىبولستأقي.ه

:انكسرو-.ريص!يلديمرياألفونسوالقديردحضهامعلأرطقاتاتاريخ.ه

.1864،طاميشسيدةديرفياللبنانيةالرهبنةمطبعة
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.بيشويالمسيحعبد.يوحناالنيقيوسيمصرالعربودخولالاقديمالعالمتاريخ.ه

.ا-.9921التنوير،دار-.الدينسعدبسام.جيوفانيفيلوراموالغخوصيةتاسبغ.ه

هيلدستمايم-زوريخ--.نريديريثىشفاليتيودور.نودلكهالقرآنتاهـيخ.ه

.002"ألمز،جورجشدار:ركنيويو

همكتبة:القاهرة-.عزيىتمرقصالقمص.يوسابيوسالقيصريا+سنيسةتاريخ.6

.9791،للطباعةالحديثةالقاكرة،المحبة

.1988،الثقافةدار:عمان-.جونلوريمرالكنيسةتاريخ.6

.\-.1924،اليتكظةمطبعة:-.القمممنسيالثماسالقبطيةالكنيسةاتاريخ.6

دمضق:-.ر!اعخميس.يوحناكرافيذوبولوسالجديدالعهدفانونتاريخ.6

.4502عرطوز،جديدة

قدحالبقاءأبوالحسينبنصالحالجعفري.رالإنجيلالتوراةحرفمنتخجيل.6

.2.-/ه!ا.\-.1998،العبيكانهمكتبة:الرياض-.الرحمنعبدمحمد

والتوزيع.للن!رالثقاشةدار.-.جوزيفصابر.وليمباركليالجديدالعهدتنسمير.6

دار:الرياض-.الحنفيالتميميئمحمودبنهمنصورالسمعانيال!رآنتفسير.آ

غنيم.بنعباسبنوغنيهمإبراهيمبنياسر:تحقيق-.\-.9981،الوطن

-همحمد.اسعدالطيب.الحنظليمحمدحاتمأبيابنالعظيماعرآناتافسير.آ

.3-.!ك1941الباز،مصطفىنزاركضبة

طيبةدار:-محمد.بنساميسلامة.الفداءأبوكثيرابنالعظيمالاترآنتفسير.6

.9991،والتوزيعللنثمر

.يعقوبتادروسالملطيمتىانجيكتفسير.6
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وألمن-والمسيحيهينوالعرلابالمسيحالتلمود-يسوعفيالآخرصورةتلنكيق.7

.3-.4002،والتوزيعللنشرقدصشركة:بيروت-زياد.منى

:-.عدنانحسن.توساس!طمسنالشرقيوالتراثالتاريخبين:ويسوعداود.7

.\-.6002،والتوزيعللن!ر!س!دقشركة

الثشافة.دار:-.مجموعةلاهوتيينالكشابيةالمعارفدائرة.7

كبار.منمحموعةلاهوتيينالكتابيةالمعارفدائرة.7

-.1985،داهـالعلم:بيروت-أحمد.الخطيبالتربويوالتقويمالبحثدليل.7

.سبطليموالقديسفلورةالسيدةإلىبطليموسررسالة.7

يه!حنا.الرؤياسافر.7

ناصركصحمدالألبانيوفوائدهافقههاهمنوشيءالصحيحةالأحاديثسلسلة.7

.ا-.9951،والتوزيعللن!رالمعارثمكتة:الرياض-.الدين

جاردن،ةالقا!-.القساهمنيرالنورعبدالمقدسالكتابحولوهميةشبهات.7

الإنجيلية.دوبارةقصركضيسة:سيتي

ناصهـ.بنزكصيرمحمدالناصر.اللهعبدبمتمحمدالبخاريالبخاريصحيح.7

هـ.4221،النجاةطوقدار

العربي.التراثإحياءدار:بيروت-.التهـيريهمسلممسلمصحيح.8

."أراهأنى"نور:والسلامالصلاةعليهقولهبابالتوحيد:

بهـوت:-.شاهرأنو!حمدالكشميريالبخاريصحيحعلىلهمالباشي.8

أستاذ،الميرتهيعالمبدرمحمد:لمحقق-.\-.5002،العلميةالكتبدار

بدابهيل.الإسالاميةبالجاععةالحديث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.بروسعيتزجرالجديدالعهدقانونية.8

الأولى-المسيحيشاستكشاف

ايكووالكابةوالدراسةالبحثوطرائقتتكلنيات:دكتوراهرسالةتعدكيف.8

.2502،للثقافةالأعلىالمجدلس:القاحرة-.عليمنوفي.وت!ـها

إبراعيممحمدباربرا.جاستيلداي،.ا.روبرتوتنشرهعلمئابحثاتكتبكيف.8

.\-.8002،اللبنانيةالمصريةالدار:الق!اهرة-.،وآخرونحسن

،:بيروت-.نيةالماروالكهنوتيةلمجلة//ميشالعون.الآريوسيةلبدعة.8

.7.ء-.الأولالعدد،نور!علاوالسادسةالسنة-.9961الثانيكانون

.3-هـ.4141صادر،دار:بيروت-.الافرياقيمنظورابنالعربلسان.8

الثانيتشرين،،المسيحيةالعربيةالموسوعة:-.الأولالقسطنطينةمجمع.8

0102.

التاب-اسقفيةسكصبة:-.الحياةهمجموعةالكنسيةالكنيسة...تاريخإلىمدخل.8

.1002،الخدامتدريبمرطز

مؤ!سسة:بيروت-.الدينعمادخليلالإسلاعيالادبنظريةإلىمدخل.8

.،لةسالرا

.9961الفكر،دار.بيروت-أبوجعفر.الطحاويالآثاضم!ك!!.9

:الرياض-محمد.الراضيعبدالمحسنعبدالهنديالفكرفيالتأليهم!كلة.9

.أ-.2002،الثاقافيةالقيصلدار

ال!هيدعبدصموئي!ولكامك.!3!اك/اثناثيوسالقديسالآريوسيينضدماقالة.9

.\-.9841التكريسر،الآباء-بيتدراساتمركز:القاهرة-.نصحي

.2002-.كارلمايكلالمسيحيسوعموت.9

.0102الثانيتشرين22-.نيقيةمجمع//الأنبابيثموي.الرحمةموقع.9
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.1990،الثقافةدار:عمان-أحمد.الجمل.كلاسمايرالمسيحيةنشأة.95

.الهتمدنالحوار//هرعانريمارس؟أسطورةأمحقميقةالمسيحهل.96

-20،40722.-8!!ء..//+.ء8!اط!ج6470،4-كاا!برءكه!.3/930-كالمحكاو-!ه

كاوول-أبمه-ه!ه4-.

النسرصكتبة:-.بي!وقيالأنبامرقوريوس.الاقديسسكبريانوالكنيسةوحدة.97

\للطباعة،2002-

.م.د،م.د:-.يوسفرياضالماتدسالكتابوحي.98

.0002-.جونكروشانالتاريخييسوع.99

.1988دارالمنير،:د!حشق-.طلعونالمصطانى.جونهميمرهام!ي.يغودي001
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الأجنبيةباللغةوالمراجع-المصادرب

.4*!!أءيم!كهأ/لم!"ح7ح/أكاعءحيمح!"!ل30!ء4.

ولح*أ"د!7ح.ه!"كهأ.

4ح5//!"هأ!حهم!8!4لم4كهه*ءكا!حءم!4!43!4ء!45ءم"!3"!3

.كه!يم3!"*ء"أ"هكء".ل!43يأ!!9!.-.!9كاأ3"+!ح.ل!9!!أ+34

3"أكاه*ه".،!9لاأ35+ءح،988.-"أء"هلم!حىكا!3!.ء3!.3ء3ء"!ع

أيلم4كه!ءمهلم8!ح8ول3ح4"أ3أ7ء!كهط34!!ءكاول3كه.-عء!ءكا"..

3!"ول!/8!93!!3!كام5ء"5،!كا43.

!يم!أح"4ح83أ5"!أمحط..3/عء50!8!أ53!كهأ"كام!ه!7!ملميء"مل

لوء!3!!3.!ولكلم/!"-،9950

008كلم،..4.ر!8أ/هكه!395أى3.ح8!ا3ح8"أ5!5!4أء5!ه39أى!ك.4كلمءكاة"

!4ألمءأ!..-:5ءءأح5م8ألمةلمح!/طأ!لم3!لا!3!.2كاو7.

ح!"5"ولى3ء!ه3إ!ءم9!!كا!3ء7!"!"ح!3!39!ا03"!7!".-..

!أكاثا!3!ءم.ءحألمكةلم982،3.

ح!"ءميولول3!!ه3أ:443"ولهح!"!لو+!ك!ألح3لو!اك6!394.ح.-..

.973،.66!3"

ءح!4ء/أح./أ63!م!"/أ9"!///!3"!/-"هكهكه4-ءأهمحكهأ34!.-07،2

02ر4.-8!!ء!ل!ول//فىح!لم04/أح.حع5"//أ"3!/ع3"!/-5ء"45-ءأءم

ح43أ3!.!3ء.

!ءه!ح!كا/33!9+!"ءلمولول3!هم3أ!"5ح!كلم3لأ/وله0-.."!كلم/!"أمح!،

.960،

30ء*!أ!83لم"!مما!كه83!3أ!هك"ءكه"لم"ء!ج*..-،906.

30ء*!أ!ه8!"!مما!33هك!3أ!5.لملم!!"/!7*ه"أ"5"هج"..-؟906.

"!3!5ء!!اك4ء!لمكأء4!ول"لم/!7!ألا!ول!ا!3هء!!3!3هك.-،99،0

كا!!ءكه!3!"ح."3أحألمأ343!5!3!ح4هم34لو!4!"!أحأ*أ"!!3/ء

؟50

.،،

.2،

.3،

.4،

http://www.al-maktabeh.com



323الأولىالمسيحيشاستكشاف

حكهأ38!أم"طأ!!3!!ا!3!حط3!"م*..ول.-9931.

لو!"مل"4!لاطع3ع3!كلاء!"ءملاكا!5كه539!"مل!ح!"هأ!أ/حءطا7!طا5كالم

ءل!8".-:!ول!ح4!5عولبم،925.

!ولول3!3!!"!"!4ءهح"4!..حطكه/!ءكهه!كا!*!/!!!اكلو3أ!ملمي9&

كهح4يم!!كلم!حلم8!3كالا/4!كلم/.نط!/!ك5"*.ولحلح..-ع5ولأ75أ//!.ل40يم

"ول*ه!3!3&،،992.

لو!الك!!هك"!يم!!لم4حء4!.

ه"5كهأ"أ!9ولأ43"أ9"لم3!35أح!/3أح!أء"م3هكلم3أح!أ7!ول!33!!أ7!

م*!7لو!مل.3لو"ملك."!كاه*-،997.

!ءه/ء3!9!أها!!"5!!".ل.-.لم!كا!/لو"أ.مل!7!/ء3!5.كه؟987.

*!-!*ء+"أأ"9!ول!الا3!5ءلم"!"!!ح"ه"ملكه!ء+ا!ول"أ/!7!".-:

38!ح"ه"مه."!مةلم3ء29950

*!اأ9أ5"لم"!4!*5"ا!"ح+ءأ3!18ءحول9ا/كالااعء*أ7!5لة"ع5!..

*!7!ول8!ول،أ/"أ***7ع!93!"9!.ول.ل!.-2926.

3ح3أ!كام!"ا/ؤ"لمء.عا/أول3!وللملم4!كلا!//!ء3/،"!395!أكه..4!أ3أيم3ثم!"4

3!4أ"!أ"ع3.يل-072014كا!-.0،20الثاني.تشرلز-4!!ء..//ممب3ح3أ!اك./+هح

هكاى697630،ه/ح!3/7-"!3!5!أ!ك-*!3!!3ح4-43أ!"أ3أ"ءأ//!كا!3-يم3".

اك!!3عح8هم3!8!حك!لم34"ءألمههح!"أ3!ءمحطكاه//!كا!336هكلم!3.-

ه*مء:كا!ح/!3!"الء،ر9950

كه!!حع43هم3!8!ح43مل3"ءلملمههح!3أ"!مهحط!كا"!"50"!ح..-..34!

*!أ3""ءح!3ء7!33ء!53

كه!لمحء!!4ء/أح.م!"/أ9"!///!4!ع!3/ء-45!ا3ح!لم!مم4!كه3!3أ"لم!!3أ!".-

0720،402.-بالعالعالا//..ء!!34!3!طا/+هح.حلم/84!!حء!لم!8!!!3/ء-

ح8ول3ح!لم!مم8ءكه3!3مل"أ!منم3!".4!+.

38!4ء50ءلم/أح3!!4ء33.-لحءول5ءول..ح/ع+ج"مءم*5+!.يى098.

.5،

.6،

.7،

.8،

90،

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

.27
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38!ح!""هه!"!!!!حطمي"/!"!033

38!"5أ!ء3أح!/أ3طافيلم!095م3م.4!4ء"!كهأ!ا3!ححءأكا!"9!5!4!

!!"لمكاعحيمألم!.-*ءءمكا!:!اح3!!ءكا"،!كا،.

38!"أ3!ه5م!8!لمكأ!يهمأ!أ7!ح8لا3ح4لح!"3ه"ذ..

38!!3!اول!ه!أ3"33!9"!"لم!!كا!8!!ه7!"ه/كلم!"!مه!4ء!ح"هيم

"!8"!ثم"ج.حى.ول-..كا!هم*ء""هكاهم!3!/حع،992.

34!لمء3893ء&ء!/هك..لوه"-ح!"ء"أح!/ا!ءكهءحط3!*!3"ه3!يهم!ح

*ءيم.-!44ء/!كا!/أأ!.!4...34!اط!5!ملكأ"كه!!3!3!3.كهر982.

ء4ولء3ول!ء34!حط05ء!/3."!/+3*!./!كا!

،؟،

مجرعلذ

.هـ2

.30

3؟.

.32

.33
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المحتوياتفهرس
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000001الدراسة!وضوعا-اهمية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000011..الساب!مةالدراسات-ب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000041البحثدوني!ج-طريعه

\د........................................................البحثخطةشرح

0000000000000000000000000000000012التشكلومخاضاتاليثتاويةالمسيحية:لأولاالفصل

21الأممييهنلخلاعررسوتغيبهـالناموالاختلاف:المسيحبعيد-الوضعالعقائدي1

000000000000000000000000000000000000012بالناموسرالخلاصحول-أ-الاناقسام1

0000000000000000000000000000000000032.الناموسيةالشريعةأعمال،سالختان--بأ

000000000000000000000000000000072الإسخريه!طييهوذاالرسه!لحول-الانقسام2

00000000000000000000000000000000000000000000000000063ع!ر:الاثناالرسل-ب-1

0000000000000000000000000000000000000000093والتراراتاعيالدهس:نيقيةمجمع-3

0000000000000000000000000000000000000000004م32دسنةنيقيةهمجمع2-آ-دواعي

34.......................................آريوسر.وآراءالخاصالسبب--ب2

00000000000000000000000000000000000000025المتناظرينكن2-ذ-موقنهـقسطنطين

0000000000000035ائناسيوسالاقديسنموذج:النيضاويالتجسدعصدةهمعالم2-ر-

0000000000016المفت!وداللاهوتاكتشافإعادةنحو:المسيحيةالأرطقات:الثانيالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000016...الغخوصية-مشكلة1
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000000000000000000000000000000000000000000026...للغنوصيةالفلسفيةةم!لا-1-1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000066حىلولتقيئ    ا-أ-4"-؟   

000000000000000000000000000000000000000000000000000000076فيا    مسطو أ،-3و-1      

0000000000000000000000000000000000000000000000000000096وايفسيحية2-إلينوضية

        *

38......................الأولالكنيسةثانونعاىإطلالة:6لؤريةالم!ر3-الوثيقة  

              
0000000000000000069المسيحصلبلقضيهاخرئزوايهمنر،هـيه صلوريإءط!   !

00000000000000000108.....؟حذفهتمقانونيكنسيسفر:لهرماسالراعي5-سؤ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000211:الخامسةا-الرؤى

000000000000000000000000000000000000000000000000000116عشرالاثنىالوصايا-ب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000811لأمثالا-ت

00000000000000000000000000000000137اللاهوتوإنكارالآريوسيةمثسكلة:الثالثالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000139المشدسةالمصادر-جدذ1

00000141(71صفحة،9821،همعوضكالرابعالبمايركعندال!سالة)نصبرناباأ-رسالة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000541العبرانيين-إنجيلب

فى\0000000000001المسيحيالمقدشالكتابفتالقديماللعهدهمخولةج-نصوص

00000000000000000000000000000000000000000000156المسيحيسه!عألوهية2-مشكلة

00000000000000000000000000000000061الواحداللهبعبادةويكرزبثمر-المسيح2-1

0000000000000000000000000000000000180المسيحالوححيةتنكرالأولى2-2-الكنيسة

00000000000000000000000000000000000000000000191....الماتدشالثالوث3-مشكلة

00000000000000000000000000000000000000202المسيحيالعالمفيالآريوسةمكانة-4
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آريوس؟هو-من3-1

...........آريوستعاليم:؟هرطقةأمتوحيديةالآريه!سةهل-5

....................................نياقوميديةاسقفإلى-سالة1

...................لإسكندريةاأسقفالك!دروسإلى-رسالة2

..............................................الإيمان3-اعتراف

......................................................"ايلاث"-4

محمدقبلهـسملمونأقباطكتابهفيسليمانفاضلعاىالردفي-6

المولودلابناعبارة/المتنتصرينوتحريفآريوس-تعاليم5-1

...............!المعجزاتأجرىكونهالها،لش-2-المسيح5

.........................؟الآريوسيونكعمالأريسيينححل-5-3

...................التاريخيةوالمسيحيةالقرآنيةالنصرانية:الرابعالفصل

..................للمسيحيةالتاريخيت!سيرفيالاقرآنمركزية-1

........للمسيحالقرآنوشهادةالمسيحيةالمرجعيةفقدان-أ-1

........(6002،)طمسنالمحكعاحماالمسيحتاريخية-1-أ-ا

...................................................:فكروبى!ت

.................................المسيحوجودإمكانية-2-أ-ا

...................................للمسيحيشهدالقرآن-ب-1

..........................القرآنفيالتاريخيةالحقيقة-1--ب1

.................الب!رمنلااللهعندممنوحي-ب-2-القرآن1

................المسيحالتاريخيبوجوديشهد-3-القرآن-ب1
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208000000

229000000

000000232

000000235

000000237
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................................:يابكمامحرة،25القرآنفيعيسىذكر

.....................للمسيحالمعجزبالميلادي!هد-القرآن4--ب1

.........القرآنفيمريمابنعيسىالمسيحقصة-2

.........:أبلهليسأنهإلاانبشرمنعيسى-2-1

....................:المسيحبنوةينفي2-2-القرآن

..............:تعالىاللهعبادصنعبد3-2-الصصيح

............:اللهعندمنشل!رسول4-2-عيسى

.:لهكي!صشلاوحدهاللهعبادةإلىدعا5-2-المسيح

.................:المسيحألهسهيةينفيآن-6-التر2

............................:عيسى7-2-معجزات

وصدالنصرةفيالمصل3-يضص!ب8-2-الحواريون

....................صلإ:أوقتلهوناني9-2-رفعه

النصارئلدىوالفداءالصلبعضيدة-نقفم!2-01

:نيمالإا،ضا

............................النصارىعندالتيثعقيدة-نقض2-11

...................................................والمراجعالمصادرقائمة

.:..:..:..:.

ا*ولئ-

000000282

000000285

000000292
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000000294

000000294

295000000

000000296

298000000

307000000
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